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Реабілітація футболом
27 червня на стадіоні Боярської ЗОШ № 1 
відбудеться несподіваний захід, який поєднає в собі
 цілющу силу спорту і дружби, а також святкові дати — 
День Конституції та День молоді.
О 9:00 там розпочнуться футбольні матчі, 
у яких зустрінуться 
команди у складі учасників АТО, депутатів Боярської міської 
ради та працівників райвідділу міліції. Спортсмени — люди, 
молоді духом, які шанують і поважають закон. 
На думку організаторів, подібні футбольні баталії стануть 
чудовим засобом для психологічної реабілітації та допоможуть 
учасникам у повній мірі відчути командний дух.
Тож не пропустіть: 27 червня, стадіон Боярської ЗОШ № 1. Початок о 9:00.

Чемпіонат Києво-Святошинського району з футболу:
Вища ліга

29 червня, 10:00, Боярський міський стадіон
ФК «ПС-Віннер» (Боярка) — ФК «Чабани»

29 червня, 19:00, с. Новосілки
ФК «Колос» (Чабани) – ФК «Арсенал» (Боярка)

Друга ліга
27 червня, 10:00, с. Забір’я

ФК «Нептун» (Забір’я) — ФК «Ветеран» (Боярка)
27 червня, 10:00, Боярський міський стадіон

ФК «Стара Боярка» — ФК «Сокіл-2» (Михайлівка-Рубежівка).

календар подій

Міський голова Тарас              
Добрівський взяв участь в 11 
Українському муніципальному 
форумі, який 22–24 червня від-
бувався в Одесі.

Тарас Григорович поді-
лився з «Боярка-інформ» 
своїми враженнями та дум-
ками. «Цьогорічний форум 
був найбільш представниць-
ким, адже участь у ньому взя-
ли 250 міських, селищних, 
сільських голів, представни-
ки парламенту, дипломати, 
вітчизняні та міжнародні 
експерти. Лише з Київської 
області було близько 20 ке-
рівників органів місцево-
го самоврядування. Увагу, 
перш за все, було приділено 
проблемам, пов’язаним з 
децентралізацією. Йшлося, 
зокрема, про недостатню 
інформаційну підтримку з 
боку центральних ЗМІ. 

Під час проведення де-
централізації важливішою 
є економічна доцільність. А 

у наших реаліях головними 
виявляються політичні ам-
біції. Та як би там не було, 
процес розпочато. Європей-
ський досвід цілком прий-
нятний для України, необ-
хідно ним користуватися. 
Мабуть, не обійдеться без 
помилок, але це будуть наші 
помилки і наш досвід. А не 
помиляється лише той, хто 
нічого не робить», – наголо-
сив міський голова. 

Розпочалося зібрання із за-
сідання Асоціації міст України – 
воно відбулось у рамках форуму. 
Його відкрили голова Верхов-
ної Ради Володимир Гройсман 
і перший заступник глави Ад-
міністрації президента Віта-
лій Ковальчук, віце-прем`єр-
міністр Геннадій Зубко.

Міські голови ухвалили 
звернення до вищих орга-
нів держави щодо забезпе-
чення дієвого механізму для 
впровадження та підтримки 
реформ із децентралізації, а 
також для вирішення проб-

Конституція України – 
ще дуже молода, наступного 
року їй виповниться 20 років. 
За цей час у нашій державі 
виросло покоління молодих 
вільних від радянщини укра-
їнців. Тож вважаємо такий 
збіг дуже символічним.

Перша Конституція неза-
лежної української держави 
була прийнята Верховною 
Радою України 28 червня 
1996 р. Тоді народні депута-
ти працювали над проектом 
основного закону, залишаю-
чись у сесійній залі всю ніч з 
27 на 28 червня, безперервно 
23 години. Під час голосу-
вання «за» висловилися 315 
парламентаріїв.

Депутати врахували зау-
важення тодішнього Прези-
дента України Леоніда Куч-
ми, а також підтримали всі 

ВІТАЄМО З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ ТА ДНЕМ МОЛОДІ
спірні статті проекту — про 
державні символи України, 
про державну українську 
мову і про право приватної 
власності. Прийняття Кон-
ституції закріпило правові 
основи незалежної Украї-
ни, її суверенітет і терито-
ріальну цілісність. Це стало 
найважливішим кроком у 
забезпеченні прав людини 
і громадянина, сприяло по-
дальшому підвищенню між-
народного авторитету Укра-
їни на світовій арені.

День Конституції – одне 
з основних державних свят 
в Україні і відзначається що-
річно 28 червня. Оскільки, 
цього року День Конституції 
випадає на неділю, українці 
отримують додатковий ви-
хідний день у понеділок, 29 
червня.

Цьогорічні День молоді та День Конституції співпали в часі і 
ми святкуватимемо їх 28 червня, у неділю.

лемних питань діяльності 
місцевого самоврядування. 
Було проведено також бага-
то заходів, дискусій і допові-
дей відомих політиків.

Голова Верховної Ради 
України Володимир Грой-
сман назвав процес децен-
тралізації «десепаратизаці-
єю». Він переконаний, що 
розроблений механізм пе-
редачі повноважень і мож-
ливостей для вирішення 
більшості питань на місцях 
дозволить знизити прояви 
сепаратизму.

Гройсман переконаний, 
що адмінреформа дасть 
можливість запровадити єв-
ропейську модель регіональ-
ного розвитку.

60 % доходів із податку 
на доходи фізичних осіб бу-
дуть залишатися на місцях і 
громади зможуть їх викорис-
товувати для розвитку інфра-
структури: «Органи місцево-
го самоврядування зможуть 
будувати дороги, займатися 
питаннями освітлення і ро-
боти транспорту, вирішувати 
проблеми ЖКГ, ремонтувати 
садки і школи», – перекона-
ний голова Верховної Ради.

11-й Український му-
ніципальний форум про-
водився у рамках проекту 
«Ініціатива захисту прав і 
представлення інтересів 
місцевого самоврядування 
(«Діалог»), який Асоціація 
міст України проводить ра-
зом із Агентством США з 
міжнародного розвитку.

ВІДБУВСЯ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ

6 липня, з 18:00, набережна біля Лодочного ставка (вул. Київська)
Святкування Івана Купала.

У програмі: 
                                 18:00 – 19:00 – концертна програма, козацькі забави; 

19:00-19:30  – театралізована вистава
                                «Як на Івана, як на Купала!» 

                                         (кольорово-димове фаєр-шоу);
              19:30 – запалювання вогнища, пригощання 

                         «Купальською юшкою»;
                   20:00 – танцювально-розважальна програма;

                                 21:30 – вечірнє фаєр-шоу (вогняні колеса та фонтани).

28 червня, 10:00 — 21:00, вул. Лисенка 11/23,
 стадіон Боярської ЗОШ № 1
Свято до Дня молоді «Молодь FEST»
Організатор — ГО «Молодь Боярки».
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КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

Останнім часом у Боярці 
спостерігались проблеми з во-
допостачанням. Нагадаємо, що 
вже тричі зловмисниками було 
викрадено кабель, по якому по-
дається напруга до кількох арт-
свердловин. Також через спеку 
та посуху значно зросло вико-
ристання води населенням, що 
збільшило навантаження на реш-
ту артезіанських свердловин.

Коли кількість води в ре-

ПЛАТУ ЗА ВОДУ ПЕРЕРАХУЮТЬ
зервуарі падає до мінімального 
рівня, необхідно призупини-
ти подачу води на місто, щоб 
заповнити резервуари водою. 
Після відновлення водопоста-
чання води на місто відбуваєть-
ся скаламучення води в трубах 
і деякий час вода йде з осадом.

Звертаємо увагу спожива-
чів, що за період неналежного 
водопостачання всім мешкан-
цям буде зроблено перерахунок 
оплати за воду.

У відповідь на численні 
звернення до міського голо-
ви Тараса Добрівського та КП 
«БГВУЖКГ» від мешканців 9 
поверху будинку по вул. Вол-
гоградській, 20 про аварійний 
стан даху, працівники кому-
нального підприємства викона-

«ЛАТКОВИЙ РЕМОНТ»

ли ремонтні роботи покрівлі.
Вогняне дихання газової 

горілки оплавляє смоляну по-
верхню руберойду. Під кожною 
«латкою» ховаються дірки. За 
словами покрівельників, дах 
був у дуже поганому стані. 

Тривалий час на терито-
рії парку ім. Шевченка по вул.                    
Б. Хмельницького стояли невідо-
мо ким залишені бетонні круги. І 
ось вони кудись зникли, а сміття, 
яке знаходилось у них, залишило-
ся нам, боярчанам. 

Тож 19 червня працівники 
КП «БГВУЖКГ» мали клопіт – 
прибирати несанкціоноване 
сміттєзвалище якраз навпроти 
басейну. Для цього було задіяно 
спецтехніку: екскаватор та ван-
тажний автомобіль і, зрозуміло, 
людей. Кілька хвилин роботи 
екскаватора і на місці смітника – 
чиста ділянка. 

Залишається побажати, щоб 
у парку і надалі було чисто. 
Адже ми всі хочемо жити у чи-
стому і затишному місті.

ПРИБРАЛИ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ СМІТНИК

За повідомленням Півден-
но-Західної залізниці з 16 черв-
ня підвищено тарифи на проїзд 
приміськими поїздами по Київ-
ській області. Підвищення вар-
тості проїзду погоджено з Київ-
ською облдержадміністрацією.

Діти              Дорослі
до 30 км: 6,75 грн.      9,00 грн.
до 70 км: 7,50 грн.      9,99 грн.
до 100 км:                9,00 грн.   12,00 грн.
до 130 км:             10,50 грн.   14,00 грн.
до 150 км:             12,00 грн.   16,00 грн.
до 170 км:              13,51 грн.   18,00 грн.
до 190 км:             14,25 грн.   19,00 грн.
до 260 км:             15,01 грн.   20,00 грн.

Підвищення вартості проїз-
ду у приміських поїздах – виму-
шений крок. Залізниця витрачає 
чималі кошти на електроенергію, 
закупівлю палива, запчастин, 
ремонт рухомого складу. Вся ця 
продукція та послуги з ремонту 
за останній рік значно подо-
рожчали. Хоча підняття тари-
фів не покриє усіх витрат заліз-
ниці на приміські перевезення, 
проте допоможе не зменшувати 
обсягів перевезень пасажирів.

ПІДВИЩЕНО ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ ЗАЛІЗНИЦЕЮ

З 1 липня 2015 року плати-
ти за послуги з газопостачан-
ня потрібно на єдиний рахунок 
нової компанії з поставки газу 
«КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (Постанова 
НКРЕКП № 1588 від 21 травня 
2015 року про видачу ліцензії на 
постачання природного газу). 

У зв’язку зі зміною поста-
чальника всім побутовим спо-
живачам, які бажають надалі 
отримувати газ до своїх осель, 
необхідно:

1. Укласти новий договір з 
ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» про 
надання послуг з газопостачан-
ня. З примірником нового до-
говору, умовами та процедурою 
його оформлення ви можете 
ознайомитись на корпоратив-
ному сайті ПАТ «Київоблгаз» 
kv.104.ua або звернувшись до 
контакт-центру за телефоном: 
(044) 36-46-104.

Для укладення договору не-
обхідно надати такі документи:

• документ, що посвідчує осо-
бу споживача (для громадян Укра-
їни — паспорт громадянина Укра-
їни або тимчасове посвідчення 
громадянина України (для осіб, 
недавно прийнятих до громадян-
ства України); для іноземців та 

осіб без громадянства — націо-
нальний паспорт або документ, 
що його замінює);

• довідка про присвоєння 
ідентифікаційного коду (за на-
явності);

• технічний паспорт на                
будівлю;

• довідка про зареєстрованих 
осіб у квартирі, приватному бу-
динку (довідка про склад сім’ї) 
або будинкова книга;

• документ, що підтверджує 
право власності на квартиру, 
приватний будинок або корис-
тування ними (договір купів-
лі-продажу, обміну, дарування, 
свідоцтво про право на спадщи-
ну тощо);

• документ, що підтверджує 
право на отримання пільг;

• технічний паспорт газового 
обладнання (за наявності);

• технічний паспорт лічиль-
ника газу (за наявності).

2. Звернути увагу, що з 
01.07.2015 р. автоматично буде 
змінений особовий рахунок 
споживача. 

3. Починаючи з 01.07.2015р. 
оплата вартості послуг з газо-
постачання, зокрема у части-
ні погашення заборгованості 
станом на 30.06.2015 р., буде 

здійснюватися на поточний 
рахунок із спеціальним режи-
мом використання нового по-
стачальника природного газу –                         
ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» за 
такими реквізитами: 

• Отримувач платежу:          
ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ»

• код ЄДРПОУ 39592941 ра-
хунок 26033300008084 

• Головне Управління по 
м. Києву та Київській області        
АТ «Ощадбанк»

• МФО 322669
Нові банківські реквізити за-

значатимуться у платіжному доку-
менті (рахунку), який споживачам 
надійде від ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ 
ЗБУТ», починаючи з 01.07.2015 р. 

4. З метою уникнення роз-
біжностей у частині розрахун-
ків за спожитий природний газ 
станом на 30.06.2015 р. потрібно 
впродовж 30 червня – 2 липня 
повідомити показання газово-
го лічильника на кінець червня 
будь-яким зручним способом: 
через контакт-центр за номером: 
(044) 36-46-104 або на електрон-
ну пошту: contact@kv.104.ua.

Попередні рахунки для опла-
ти за газ ПАТ «Київоблгаз» бу-
дуть закриті 30 червня 2015 року. 

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ

ЗНОВУ МУСИМО ПЛАТИТИ ЗА ГАЗ ПО-НОВОМУ

Починаючи з 4 липня абонентський та договірний відділи           Ки-
єво-Святошинського районного підрозділу будуть здійснювати при-
йом споживачів щосуботи з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:00 до 
12:45 за адресою: м. Вишневе, вул. Київська, 2-б.

З метою впорядкування тери-
торії зелених насаджень у межах 
вул. Молодіжна, вул. Б. Хмель-
ницького та вул. Свободи (парк                     
ім. Шевченка), виконавчий комі-
тет Боярської міської ради при-
ймає концептуальні рішення у 
вигляді передпроектних пропози-
цій (ескізних пропозицій) з прове-
дення комплексного благоустрою 
території для раціонального ви-
користання, належного утримання, 
охорони та створення умов щодо 
захисту і відновлення сприятливого 
довкілля для життєдіяльності людини.

Пропозиції подаються до ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради у письмовій формі 
чи електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх 
подає, у строк, передбачений в 
інформаційному повідомленні.

Пропозиції приймаються з 
26 червня до 31 липня 2015 року.

Адреса виконавчого комітету 
Боярської міської ради: 08154, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, тел.: (04598) 41-815, е-mail: 
boyarka-rada@ukr.net. Відпові-
дальні за організацію розгляду 
пропозицій – спеціалісти з пи-
тань архітектури виконавчого 
комітету Боярської міської ради.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

За останні місяці в Боярці 
значно зросла кількість крадіжок 
кабелю. Так, вночі 23 червня між 
свердловинами № 4 та № 5 Київ-
ського підйому води, які подають 
воду на місто, зловмисниками 
знову вирізано кабель. Такі про-
типравні дії не тільки приносять 
значні матеріальні збитки під-
приємству, але й призводять до 
тривалого відключення водопо-
стачання у місті.

КП «Боярка-Водоканал» зі 
свого боку вживає заходи для за-
побігання розкраданню майна 
та звертається за фактами краді-

жок до правоохоронних органів. 
Але нині цього недостатньо 

для запобігання розкраданню 
майна та забезпечення безперебій-
ного водопостачання абонентів.

КП «Боярка-Водоканал» 
звертається до всіх мешканців 
Боярки з проханням повідо-
мляти достовірну інформацію 
щодо осіб, причетних до вчи-
нення подібних незаконних 
та протиправних дій, свідками 
яких ви стали, за тел.: 40-249 
або на e-mail: voda-boyarka@
mail.ru. Будемо вдячні за будь-
яку інформацію!

З ініціативи Боярської міської 
ради та міського голови Тараса 
Добрівського підрядною органі-
зацією проводиться реконструк-
ція тротуару по вул. Молодіжній 
поблизу дитячої поліклініки.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
БЛАГОУСТРІЙ ПО МОЛОДІЖНІЙ 

За кошти міського бюджету 
було придбано необхідні мате-
ріали, зокрема, тротуарну плит-
ку. Зовсім скоро оновленим 
тротуаром можна буде користу-
ватися з комфортом.

Як повідомив майстер-шля-
ховик «БГВУЖКГ» Юлій Тро-
фімов, з 25 червня розпочато 
роботи з ямкового ремонту. 

Зусиллями підрядної ор-
ганізації буде відремонтовано 
вул. Маяковського, а згодом –                                                                           

вул. Сєдова, Хрещатик та               
Жовтневу. 

Шляховики вже розпочали  
фрезерування вибоїн. А доки 
ями не закладуть асфальтом, у 
водіїв є нагода вдосконалити 
свою майстерність. 

ЗНОВУ ЗАКЛАДАЮТЬ ЯМИ

У зв’язку з оформленням    Бо-
ярською міською радою права 
комунальної власності на об’єкт 
нерухомого майна за адресою: м. 
Боярка, вул. Вокзальна, 93 за те-
риторіальною громадою, просимо 
всіх, хто знаходиться за вказаною 
адресою, звернутися до виконав-

ОГОЛОШЕННЯ
чого комітету Боярської міської 
ради із заявою та правовстанов-
люючими документами Вашої ор-
ганізації для укладення договору 
оренди комунального майна. 

Звертатися за адресою:                  
м. Боярка, вул. Білогородська, 13,         
каб. № 10, тел.: 41-550.
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Один з учасників — міський 
голова Тарас Добрівський за-
значив: «Сьогодні ми намагає-
мось налагодити взаємодію та 
співпрацю між учасниками збо-
рів та депутатським корпусом, 
апаратом виконавчого комітету 
Боярської міської ради. А також 
закладаємо певний фундамент 
військових навичок і звичок».

«Учасники зборів – патрі-
отично налаштовані громадя-
ни. Основна мета – навчитися 
спільними зусиллями і діями 
дати відсіч збройній агресії, 
державі-ворогу, – наголосив, 
районний військовий комісар 
підполковник Олег Гончарук. – 
Програма навчань включала: 
тактичну підготовку, надання 
першої медичної допомоги бій-
цям на полі бою, вогневу під-

У БОЯРЦІ ПРОВЕДЕНО ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ
готовку, а також ознайомлення 
зі стрілецькою зброєю, яка є на 
озброєнні нашої армії».

Сергій Вацко, заступник ко-
мандира батареї БМ-21 «Град» 
72 бригади для учасників ви-
школу провів інструктаж з 
питань виживання в бойових 
умовах та орієнтування на міс-
цевості, а також поділився сво-
їм досвідом, отриманим впро-
довж року військової служби.

Запахи прим’ятої трави та 
диму, звуки пострілів та вигуків 
військових команд, солдатська 
каша запам’ятались учасникам 
цього вишколу. 

Понад 40 осіб разом з ін-
структорами, які мають досвід 
участі в бойових діях та у про-
веденні подібних навчань, за-
нурились в атмосферу військо-
во-патріотичної підготовки. У 
результаті – зросли бойовий 
дух та готовність стати на захист 
Вітчизни.

З ініціативи Боярської міської ради 20 червня поблизу Боярки 
відбувся навчальний збір «Захисти Вітчизну». До участі долучились 
волонтери, представники громадських організацій та самооборони, 
районний відділ внутрішніх справ, районний військкомат, загони те-
риторіальної самооборони. 

З 21 червня в Україні старту-
вала остання запланована цього 
року хвиля мобілізації. Вона три-
ватиме 60 днів.

КОГО МОБІЛІЗУЮТЬ?
Генштаб збирається мобі-

лізувати і тих осіб, які не ма-
ють військового досвіду, але є 
військовозобов’язаними.

Заплановано, що до шос-
тої хвилі мобілізації у рівних 
пропорціях потраплять як 
військовозобов’язані, які ма-
ють досвід військової служби, 
так і ті, хто раніше не служив, – 
повідомляють в Міноборони.

Дотепер призовники віком до 
27 років підлягали лише призову 
на строкову службу. Перший піс-
ля відновлення весінній призов 
повинен закінчитись у червні.

Взагалі ж під шосту хви-
лю за віком можуть потрапити 
військовозобов’язані чоловіки 
віком від 20 до 60 років, та жін-
ки віком від 25 до 50 років. Як 
зазначають у Генштабі, жінок 
будуть мобілізувати за потреби 
за кваліфікаційними рівнями.

Кількість осіб, яких плану-
ють мобілізувати, не розголо-
шують. Загалом планують за-
мінити тих військових, які були 
мобілізовані під час третьої хви-
лі, а також доукомплектувати 
частини та підрозділи.

У Генштабі обіцяють, що буде 
дотриманий принцип рівномір-
ного розподілення на області, 
«щоб не було перекосів і соціаль-
них загострень» в окремих регіо-
нах або населених пунктах.

УХИЛЬНИКИ
З ухильниками від мобілі-

зації також будуть боротись по-
новому. Зараз у Генеральному 
штабі триває створення елек-
тронного державного реєстру 

військовозобов’язаних та призов-
ників. Нині завершується законо-
давче врегулювання – підготовка 
проекту відповідного закону.

У Міністерстві говорять, що 
для створення цього реєстру бу-
дуть використані дані фіскаль-
ної, міграційної, прикордонної 
служб, а також база виборців 
України: «Це дасть можливість 
реально оцінити обсяги мобілі-
заційних ресурсів країни. Таким 
чином на 90 % зникне можли-
вість для ухилення від служби».

Одночасно триває робота з 
посилення відповідальності за 
ухилення від мобілізації. Зокре-
ма, за ухилення від військового 
обов’язку передбачається як ад-
міністративна, так і криміналь-
на відповідальність терміном 
позбавлення волі від 2 до 5 років.

ВІДСТРОЧКА
Як і раніше, визначальним 

фактором щодо прийняття рі-
шення про мобілізацію буде 
стан здоров’я. Згідно із зако-
ном, мобілізації не підлягати-
муть громадяни, на утриманні 
яких перебуває троє і більше 
дітей. Також мобілізації не під-
лягають аспіранти, студенти 
денної форми навчання, а та-
кож особи, які мають «бронь» 
на підприємстві.

Тому під час відвідин військ-
комату необхідно заявити про 
обставини, які дають право на 
відстрочку, і надати відповідні 
документи. У Генштабі зазна-
чають, що в кожному військ-
коматі чергують представники 
МВС та прокуратури, до яких 
можна звертатись, якщо є під-
стави вважати, що працівники 
районних військкоматів діють 
не за законом.

ПОВІСТКА
У Міністерстві оборони за-

являють, що вручена повістка 
не означає на 100 % призов на 
службу. Повістка вручається пе-
редусім для уточнення військо-
во-облікових даних, перевірки 
наявності у громадянина права 
на відтермінування, можливос-
ті його використання у війську 
відповідно до його військової 
або цивільної спеціальності.

Призов громадян під час 
мобілізації здійснюють міс-
цеві органи виконавчої влади 
через військові комісаріати. 
Тож повістку вручають праців-
ники районного військового 
комісаріату або представники 
сільських чи селищних рад. У 
повістці повинні зазначатись 
час та адреса, куди має при-
бути військовозобов’язаний. 
Також на ній має бути прізви-
ще та ім’я особи, яка підлягає 
мобілізації, підпис районного 
військового комісара, гербова 
печатка. Але сам механізм вру-
чення повісток у законі деталь-
но не прописаний.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Як і раніше, особливим 

попитом у ЗСУ користувати-
муться спеціалісти для укомп-
лектування високомобільних 
десантних військ, розвідки, 
механізованих та танкових під-
розділів, а також фахівці ре-
монтних спеціальностей, водії, 
військові інженери тощо.

Якщо мобілізований не ма-
тиме військово-облікової спе-
ціальності, то за час підготовки 
у нього буде можливість отри-
мати таку спеціальність. Або 
пройти передпідготовку за спо-
рідненими спеціальностями.

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
Військові зазначають, що 

підготовка та навчання порів-
няно з першими хвилями мобі-

лізації суттєво змінились. Крім 
того, до навчання долучились 
іноземні інструктори. Без ба-
гаторівневої підготовки мобілі-
зованих до бойової частини не 
відправлятимуть, тим більше до 
виконання задач в АТО. Зага-
лом підготовка триватиме при-
близно п’ять тижнів.

Перші 10 днів мобілізовані 
повинні будуть пройти пер-
винну підготовку – тактичну, 
вогневу, військово-медичну, 
інженерну підготовки та ро-
боту з засобами зв’язку. Після 
цього відбувається підготовка 
за фахом. В середньому – 24 
доби. Після цього особовий 
склад буде направлений в під-
розділи для бойового злаго-
дження тривалістю до 15 діб.

ЗОНА АТО
Мобілізованих в зону АТО 

будуть відправляти тільки піс-
ля проходження повного циклу 
підготовки. Однак шанс зали-
шитися служити в частині, яка 
не перебуває в зоні АТО, також є.

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У Міністерстві оборони пояс-

нюють: чим вищі посада чи ква-
ліфікація військового, тим біль-
ше виплат. Мобілізованим вже з 
першого дня навчання нарахову-
ється утримання на рівні військо-
вослужбовця за контрактом.

Крім того передбачені для 
військових і премії за успішне 
виконання бойових завдань – 
за знищення танка чи БТР в 
зоні АТО. Станом на 18 червня 
Міноборони виплатило грошо-
ві винагороди бійцям АТО на 
суму 16 мільйонів 105 тисяч гри-
вень. З них 542 тисячі – за зни-
щену або захоплену військову 
техніку ворога, 1 мільйон 778 
тисяч гривень – за успішне ви-
конання бойового завдання у 

складі підрозділу, а за безпосе-
редню участь у бойових діях – 
13 мільйонів 785 тисяч гривень.

ЗАЛУЧЕННЯ ТЕХНІКИ
У силовому відомстві зазна-

чають, що під час перших хвиль 
мобілізацій виникли проблеми 
з технікою, але зараз стало кра-
ще. Хоча були і втрати бойової 
техніки в зоні АТО.

Під час мобілізації перед-
бачається вилучення техніки з 
національної економіки з під-
приємств усіх форм власності. 
Але в межах встановлених за-
конодавством лімітів. Перевагу 
надаватимуть транспортним за-
собам та інженерній техніці.

Вилучені автомобілі відправ-
лятимуть на ремонтні бази, а 
звідти – в зону АТО. Техніку ви-
лучатимуть безкоштовно, однак, 
якщо вона буде знищена під час 
бойових дій, то держава повин-
на виплатити відшкодування. 
Вилучення техніки у цивільних 
осіб проводити не будуть.

ПОВТОРНА «МОБІЛІЗАЦІЯ»
У Збройних Силах повідом-

ляли, що під час п’ятої хвилі 
мобілізації охочих повернутися 
на військову службу було біль-
ше 15 %. Тих, хто звільнився і 
не бажає проходити оперативну 
службу, буде зараховано до опе-
ративного резерву.

НАСТУПНІ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ
Відповісти чітко на питан-

ня: чи будуть наступні хвилі 
мобілізації, поки не може ніх-
то. Згідно з рішенням РНБО 
від 20 грудня 2014 року, це 
остання хвиля мобілізації. 
Однак Президент Порошенко 
неодноразово заявляв про те, 
що Збройні Сили мають бути 
готові до вторгнення агресора 
або відновлення активних дій 
бойовиків.

ВСЕ ПРО ШОСТУ ХВИЛЮ МОБІЛІЗАЦІЇ

«Війна ніколи не закінчується 
війною. Вона завжди закінчуєть-
ся миром», — наголосив перший 
заступник міського голови Вале-
рій Скочко під час урочистостей 
з нагоди Дня скорботи та вшану-
вання пам’яті жертв Другої світо-
вої війни в Україні

У районному заході 22 черв-
ня взяли участь також радник 

ДЕНЬ СКОРБОТИ З 
ДУМКАМИ ПРО МИР

голови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Михайло 
Лєзнік, голова Боярської міської 
організації ветеранів Лідія Хо-
менко, голова районної ради ве-
теранів Анатолій Пастовенський, 
представники ветеранських ор-
ганізацій та учасники АТО. 

Урочиста хода до обеліскуа 
Слави завершилась покладанням 
квітів та хвилиною мовчання. 

На останній 59 сесії Бояр-
ської міської ради було зачитано 
рішення Боярської міської ви-
борчої комісії Києво-Святошин-
ського району Київської області 
від 22.04.2015 р.

У документі йдеться: «Вна-
слідок дострокового припинен-
ня повноважень депутата місь-
кої ради від Політичної Партії 
«Фронт змін» Дараги Віри Іва-
нівни на підставі особистої за-

яви та звернення голови міської 
партійної організації «Фронт 
змін» Матейка Анатолія Ва-
сильовича відповідно до ст. 81                                                                          
п. 1 Закону України «Про ви-
бори депутатів місцевих та сіль-
ських рад» визнати обраним 
депутатом наступного за чер-
говістю кандидата в депутати у 
виборчому списку організації 
Політичної Партії «Фронт змін» 

– Коржову Валентину Микола-
ївну».

ДЕПУТАТСЬКА РОТАЦІЯ
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19 червня у Боярському крає-
знавчому музеї відбулось відкрит-
тя персональної виставки вишива-
них робіт Івана Рябчука з Ірпеня. 
Назва виставки – «Вишитий Коб-
зар» – говорить сама за себе. 

У музейних стінах надзви-
чайно органічно сприймались 
знайомі з дитинства шевченко-
ві рядки, щедро орнаментовані 
традиційними для українських 
рушників квітами. Кожна лі-
тера, складаючись з десятків 
стібків, чорною чи червоною 
ниткою лягає на полотно. Саме 
так з болісними уколами долі 
червоними і чорними нитками 
пишеться історія України.

Учасниками події стали бо-
ярські митці та шанувальни-
ки мистецтва. Вони прийшли 
зустрітись та познайомитись 
з майстром, який наважився і 
опанував традиційно жіноче ре-
месло-мистецтво.

На виставці представлено 

частину доробку Івана Рябчука: 
рушники, серветки, портрети 
Тараса Шевченка і, звичайно, 
рядки з творів великого Кобзаря. 
За словами автора, мати Івана 
Івановича – Віра Павлівна – все 
життя вишивала рушники, кар-
тини, штори, скатертини. Вся 
хата була у вишивках. Іван виріс 
у цьому вишитому світі україн-
ської народної культури. 

За життя мами Іван Рябчук 
не вишивав. Тільки допоміг тро-
хи вишити тло на іконах. А коли 
мама померла, почав вишивати. 
У Віри Рябчук не було доньки, і 
її мистецтво перейшло до сина. 
Спочатку Іван Іванович вишив 
портрет Тараса Шевченка і вірш 
«Заповіт». Узори взяв у журна-
лі «Жінка». Потім вишив вірш 
«Думи мої», потім – «Тече вода». 

Під час зустрічі у музеї при-
сутніх цікавило все, що стосу-
ється творчості майстра та його 
особистості. Тож ми дізнали-
ся, що Іван Іванович Рябчук – 

майстер з Ірпеня, відомий тим, 
що вишиває на полотні поезії 
Тараса Шевченка. Народився 
у 1942 році у селі Петрівсько-
му Таращанського району на 
Київщині. За фахом вчитель 
музики. Відмінник народної 
освіти. У 2002 році став займа-
тися вишиванням. На сьогодні 
ним уже виготовлено 32 твори 
на тему: «Вишитий Кобзар». На 
одну роботу майстер витрачає 
від одного до трьох місяців. У 
творчих доробках також руш-
ники, вишиті серветки, сороч-
ки, рушники, краватки. Його 
роботи експонувалися в Ірпені, 
в етнографічному музеї Києва, 
а під час обласних заходів – у 
Борисполі та Білій Церкві.

У 2014 році під час святкуван-
ня 200-річчя з дня народження Т. 
Г. Шевченка кінорежисер Петро 
Олар започаткував на найвищій 
горі України Говерлі новий про-
ект: «Вишивання рушника укра-
їнсько-європейської єдності». 
Іван Рябчук взяв участь у цьому 
проекті й організував виставки 
«Вишитий Кобзар» у містах захід-
них областей України – Чернів-
цях (обласний художній музей), 
Верховині (музей «Гуцульщи-
на»), Стороженцях (районний 
музей) та селі Криворівня (музей                                                                               
І. Я. Франка). Цього ж року 
участь у вказаному проекті про-
довжилася у прибалтійських міс-
тах – Вільнюсі, Таураге,   Тракаї. 

Виставка у Боярському крає-
знавчому музеї стала ще одним 
подарунком шанувальникам 
всього українського.

НА РУШНИКАХ – СЛОВА ШЕВЧЕНКА

Багато відомих нині музикантів 
та співаків — Олександр Барикін, 
Лариса Доліна, Михайло Боярський, 
Ольга Зарубіна, Алла Пугачова, Яак 
Йоала, Тарас Петриненко, група «Лі-
соповал» та інші зобов’язані своїм 
успіхом саме Руслану Горобцю, на-
шому славному землякові, компо-
зитору, музиканту та унікальному 
аранжувальнику. Його творчість 
мала колосальний вплив на подаль-
ший розвиток музики пострадян-
ського простору.  

У Боярському НВК «Гімна-
зія – ЗОШ І ступеня» 20 червня 
відбувся вечір пам’яті Руслана 
Горобця. Музикант жив у Москві, 
але час від часу навідувався до рід-
ного дому в Боярці – старенького 
затишного двоповерхового буди-
ночка. Він відвідував маму, яку 
трепетно любив, а також завжди 
зустрічався зі старими друзями, з 
якими ніколи не поривав зв’язків.

Уродженець Боярки Руслан 
Горобець – автор найвідоміших 
хітів поп-зірок, аранжувальник, 
керівник театру пісні Примадон-
ни «Рецитал» пішов з життя тро-
хи більше року тому. Наш відо-
мий земляк свого часу працював 
на Боярському заводі «Іскра», де 
пройшла його трудова молодість, 
де він починав як музикант. У ті 
далекі 70-80-ті не без участі Рус-
лана Горобця творилася «вокальна 
Боярка». Зірка Русланового талан-
ту засяяла у Москві і прославила 
на весь світ  музичне мистецтво 
СРСР, а потім і Росії. Немає жод-
ного популярного співака, який 
би не співав пісні Горобця: і ми-
нулі, і сучасні! Хоча жив і творив 
він у Білокам’яній, але вболівав 
за Україну, під час подій Майда-
ну гідності приїздив сюди. Опіку-
вався старенькою мамою. Під час 
останнього перебування у рідному 
місті, у квартирі свого дитинства 

і юності, у нього зупинилося сер-
це. На 58-му році життя. Боярська 
земля, що породила його, прий-
няла назад до себе свого сина у 
останній печальній заквітчаній 
колисці…

Друзі і соратники Руслана Го-
робця організували фотовистав-
ку, присвячену творчій діяльності 
маестро та концерт його пам’яті 
«Ты меня не забывай!» Виконува-
лися відомі шлягери композито-
ра, музиканта і співака. Співачка 
Олена Дем’янова разом зі своїми 
друзями Наталею Горенко та Юрі-
єм Пронькіним виконали першу 
пісню вечора «Погода в доме», яку 
Руслан Горобець написав для Ла-
риси Доліної. На сцену піднявся 
мер міста Боярки Тарас Добрів-
ський, який особисто сприяв цьо-
му заходу, виголосив невелику, але 
теплу промову.

Андрій Пиріг, музикант і лю-
дина найбільш близька до Руслана 

Горобця та його родини, повідав 
про цікаві випадки з життя ком-
позитора, про його маму, світлої 
пам’яті Зінаїду Дмитрівну Лугіні-
ну. Вона колись багато сил відда-
ла для удосконалення музичного 
обдарування сина. Навіть продала 
свою шубу прямо в поїзді, аби на 
ті гроші придбати малюкові піані-
но. Батьки – музиканти за освітою 
і покликанням — прищеплювали 
своїй дитині музичний смак, а от 
абсолютний слух він виявив ще 
у вісім місяців від народження — 
випадок вкрай рідкісний.

Ось так перепліталися спогади 
з піснями… Співачка, колишня со-
лістка «Київконцерту», викладач 
вокальної студії в Боярці, Наталія 
Горенко виконала щемний твір 
маестро, трагічно-величний блюз 
пісню «Без тебя». Заслужений ар-
тист України Віталій Свирид, який 
свого часу як музикант працював з 
Валерієм Леонтьєвим, виступив зі 

НЕЗАБУ ТНІ БОЯРЧАНИ

Б Е Н ЕФ І С  П А М ’ Я Т І  І  Л Ю Б О В І
своїми скромними коротенькими 
спогадами про знайомство з Рус-
ланом Горобцем, виконав кілька 
його пісень і подарував сюрприз 

— пісню Руслана Горобця «Пада-
ет снег» у прекрасному власному 
аранжуванні та ще українською! 
Глядачі були у захваті.

Виступила фіналістка Все-
українського конкурсу «Голос 
країни» неперевершена Шаніс.

Насамкінець на сцену вийшли 
усі виконавці із піснею «Присвята 
друзям», яку Валерій Скрипак на-
писав саме до цієї події. Люди вста-
ли. І ще довго не вщухали овації.

Залишається подякувати авто-
рам проекту Миколі Левковсько-
му, Миколі Дударенку, Андрію 
Пирогу за ентузіазм і подвижниць-
ку роботу. Великий вклад в органі-
зацію фотовиставки внесли друг 
юності Руслана Горобця та сусідка 
Лілія Хан, надавши унікальний 
матеріал, В’ячеслав Оржешков-
ський, Олександр Гуголько, Олек-
сандр Жир, Віктор Очкур. Значну 
і копітку роботу провели фото-
художники Валерій Степанюк та 
його дочка Анна.

Концерт зазвучав у яскравих 
фарбах та у потрясаючому мелосі, 
завдяки аранжувальнику Олексан-
дру Каптюрову, звукорежисеру Ми-
колі Дударенку, організаторам Ва-
лерію Скрипаку та Майї Іваненко. 
Все це відбулося завдяки сприянню 
Боярської міської ради, допомозі 
колективу Боярської гімназії, осо-
бисто її директора Світлани Сушко 
та усіх небайдужих людей.

аліна Третяк

На вулиці Молодіжній зна-
ходиться осередок екстреної 
медичної допомоги, яка відріз-
няється від «первинки» тим, що 
виїздить тільки на екстрені ви-
клики: нещасні випадки, падіння 
з висоти, пожежі, стихійні лиха, 
утоплення, стрімкі пологи, ДТП, 
інфаркти та інсульти.

Очолює колектив Боярської 
підстанції екстреної медичної 
допомоги Тетяна Веволотов-
ська. «У нас працюють уні-
кальні люди, безцінний скарб 
професійної майстерності. Є 
досвідчені лікарі, яким за 70, 
талановиті практики, які пра-
цюють за покликанням. «Не-
відкладники» – це не просто 
професія, це стан душі, спосіб 
життя, та що там казати — це і є 
саме життя. Жива робота, коли 
треба приймати негайні і пра-
вильні рішення в різних екстре-
мальних ситуаціях. Фельдшер 
Світлана Пилипенко свого часу 
пережила страшну трагедію, 
коли наша «Швидка» потра-
пила під поїзд. Вона вижила і 
продовжує трудитися у нашому 
колективі. Хочу відмітити на-
ших ветеранів – лікарі Альберт 
Хаснулін, Микола Левадний, 

Микола Дзененко, Надія Мат-
війчук, Олександр Киричок, 
старший фельдшер Валентин 
Пламадил, фельдшери Галина 
Колодяжна, Анатолій Чередні-
ченко, Андрій Матвійчук. 

Коли ми з Тетяною Іванів-
ною вийшли з приміщення у 
дворик, я побачила старенькі 
уазики поряд з сучасними ам-
буланс-іномарками. Уазики на 
ходу! Тетяна Іванівна зверну-
лася до мене: «Це наші авто-
ветерани, яких не спишемо, бо 
вони наші вірні помічники. По-
хваліть їх у статті обов’язково». 

А я згадала пісеньку: «Де 
бронепоїзд не пройде, не проле-
тить велика птиця». Бо ці уазики 
гасають по ямах, битих дорогах і 
якщо у «пижика», себто «Пежо», 
заглючить комп’ютерне управ-
ління, уазик виручить завжди. 
Тож вони стоять напоготові. 
Про всяк випадок…

На фото біля авто сучасної 
«швидкої» – усміхнені щирі 
люди, наші рятівники, земні 
янголи-охоронці, які завжди 
готові відвернути біду і захисти-
ти наше життя, чого б це їм  не 
вартувало. 

аліна ТреТЯк,
Фото автора

БОЯРСЬКА ПІДСТАНЦІЯ 
ЕКСТРЕНОЇ  ДОПОМОГИ«103»
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   Телеканал 1+1

06:00 Т/с «Міміно» (1)
06:35 Х/ф «Мужики!» (1)
08:30 «ТСН-Тиждень»
10:00 Х/ф «Справжній 
Гарфілд» (1)
11:25 Х/ф «Гарфілд 2» (1)
13:00 Х/ф «Елвін і бурунду-
ки — 3» (1)
14:40 Х/ф  «Ліга видатних 
джентльменів»
16:45 Х/ф  «Скарби нації» 
(1)
19:30 ТСН: 
20:15 Х/ф «Скарби нації: 
Книга таємниць»
22:30 Х/ф «Учень чаклуна» 
(1)
00:50 Х\ф «Три богатирі» (1)
02:30 Х/ф «Моє нове життя» 
(1)
05:20 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Скубі-Ду: Кор-
порація «Загадка»»
06:10 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:55 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою

08:45 Факти. Ранок
09:15 «Мисливці за приви-
дами». Х/ф
11:25 «Мисливці за приви-
дами-2». Х/ф
12:45 Факти. День
13:10 «Мисливці за приви-
дами-2». Х/ф
13:45 «Золото дурнів». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Золото дурнів». Х/ф
16:30 «Сахара». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з Ан-
дрієм Куликовим
00:20 «Інструкції не до-
даються». Х/ф
02:25 «Неправдива гра». Т/с
03:50 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції

   Інтер

06:30 
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини

08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Погана сусідка»
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:40 «Судові справи»
13:50 «Сімейний суд»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Жди мене»
16:00 «Новини»
16:15 «Жди мене»
17:40 «Новини»
18:00  «Стосується кожного»
19:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 2».
23:50 Т/с «Перше кохання» 
Прем’єра (2)
01:25 Т/с «Зцілення 
любов’ю».
03:35 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
03:55 «Подробиці»
04:45 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 2».

   Новий Канал

06:15 Kіds Tіme
06:17 М/с «Скубі Ду: Кор-
порація загадка»
07:50 Kіds Tіme
07:52 М/с «Барбоскіни»
07:55 Kіds Tіme
08:00 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
08:20 М/с «Том і Джеррі»
10:50 Kіds Tіme
10:52 Х/ф «Діти шпигунів»
12:35 Х/ф «Діти шпигунів: 
Кінець гри»
14:00 Х/ф «Діти шпигунів 
4D»
15:45 Х/ф «Патріот»
19:00 Ревізор
21:35 Ревізор Чорнобиль
22:35 Страсті за Ревізором
00:20 ППШ-2
02:10 Служба розшуку дітей
02:15 Половинки
03:50 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

06:10 «У пошуках істини. 
Ярослав Мудрий: справжнє 
обличчя»
06:55 «Все буде добре!»

08:55 «Зіркове життя. Зірко-
ві усиновлення»
10:00 «Зіркове життя. Зірко-
ві трагедії»
10:55 Х/ф «Зимовий сон» 
(1)
13:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(2)
20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:50 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Чисте небо»(1)
03:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «»Догори дри-
гом»»  (1)
11:00 Т/с «Зведена сестра»  
(1)
15:00 Події
15:15 Т/с «Відбиток кохання»  (1)

19:00 Події
19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий кви-
ток» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мачете вбиває» 
01:40 Події
02:30  «Говорить Україна»
03:30  «Говорить Україна»
04:30 Реальна містика
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Від першої особи
06:35 Спорт
06:45 Вертикаль влади
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:20 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:00 Погода
08:00 Спорт
08:15 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:30 Телемагазин
08:50 Спорт
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
11:35 Утеодин з Майклом 

Щуром
12:10 Перша студія
12:30 Ексклюзивне 
інтерв»ю Л.Плюща
12:50 Вікно в Америку
13:35 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
15:35 Погода
16:00 Д/ф «Василь Симо-
ненко. Тиша і грім»
16:35 Благодійний вечір 
Ніни Матвієнко «Ми єдині, 
і Україна у нас одна»
18:30 Перша шпальта
19:00 Дорогі депутати
19:35 Перша студія
20:00 Хто нас «розвів»?
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху
00:25 Від першої особи
01:15 Погода
01:20 Віра. Надія. Любов
02:20 Європейські ігри. 
Церемонія закриття
05:00 Новини
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45  «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10  «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45  «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10  «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45  «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10  «Сніданок з 1+1»
09:40 Х/ф «Скарби нації» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Х/ф «Скарби нації: Книга 
таємниць»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами — 5»
16:45 ТСН: 
17:15 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати — 3» (1)
21:20 Т/с «Скліфосовський 3» (1)
22:15 Т/с «Скліфосовський 3» (1)
23:15 ТСН: 
23:35 Драма «Розмова з вітром»
02:45 Т/с «Терпкий смак кохання» (1)
03:30 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»
05:10 «Служба розшуку дітей»
05:15 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Чорний список».  Т/с
11:50 Стоп-10
12:45 Факти. День
13:10 Стоп-10
14:05 Паралельний світ
15:05 Провокатор
15:45 Факти. День
16:10 «1941». Т/с
17:45 «Лягавий». Детективний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники».  Т/с
22:25 «Лягавий». Детективний Т/с
23:20 «Пункт призначення». 
Х/ф (2)
01:10 «Кодова назва Джеронімо». 
Х/ф (2)
02:50 «Неправдива гра». Т/с
04:10 «Чорний список».  Т/с

   Інтер

05:30 «Доярка з Хацапетівки 2»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»

08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:30 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 7».
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 7».
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
19:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетів-
ки 2»
23:45 Т/с «Перше кохання» (2)
01:30 Т/с «Зцілення любов’ю».
03:35 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»
04:00 «Подробиці»
04:50 Т/с «Доярка з Хацапетів-
ки 2»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Скубі Ду: Корпорація 

загадка»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:55 Т/с «Останній із Магікян»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останній із Магікян»
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Дівчина із Джерсі»
00:00 Герої та коханці
01:30 Х/ф «Первісне зло» (2)
03:00 Абзац!
03:40 Репортер
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

05:45 «Вікна-Новини»
06:20 «Все буде добре!»
08:05 «Зіркове життя. Зіркові 
товстуни»
09:05 Х/ф «Не підганяй кохан-
ня»(1)
11:15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:15 «МастерШеф — 4»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(2)
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00:50 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста»(1)
03:15 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:25 Т/с «Країна 03» (1)
14:25 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00 Т/с «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий квиток» (1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/с «Адвокат»  (1)

02:10 Події
03:00  «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 АгроЕра
06:25 Від першої особи
06:50 АгроЕра
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:25 
09:35 Хочу бути
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Подорожні
12:00 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
12:30 Дорогі депутати
13:00 Новини

13:20 Перша студія
13:45 Хто нас «розвів»?
14:50 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
16:10 Фольк-musіc
17:20 Перша студія
17:45 Ексклюзивне інтерв»ю 
Л.Плюща
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
19:00 Спорт. Європейські ігри. 
Післямова
19:30 Авторський проект. 
Вересень
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Війна і мир
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:15 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Д/ф «М’ясо з пробірки»
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Т/с «Злочин із багатьма 
невідомими»
03:50 Муз/ф «Образи»
05:00 Новини
05:45 Вічне

Вівторок, 30 червня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45  «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10  «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45  «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10  «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45  «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10  «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 «Чотири весілля»
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати — 3» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами 
— 5»
16:45 ТСН: 
17:15 Т/с «Чорна троянда» 
(1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати — 3» (1)
21:20 Т/с «Скліфосовський 
3» (1)
22:15 Т/с»Скліфосовський 
3» (1)
23:15 ТСН: 
23:35 Х/ф «Учень чаклуна» 
(1)
01:55 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1)
02:40 Х/ф «Справжній 
Гарфілд» (1)
03:55 Х/ф «Гарфілд 2» (1)
05:10 «Служба розшуку дітей»
05:15 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Чорний список».  
Т/с
11:50 «1941». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «1941». Т/с
14:00 Паралельний світ
15:00 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1941». Т/с
17:45 «Лягавий». Детектив-
ний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники».  Т/с
22:25 «Лягавий». Детектив-
ний Т/с
23:20 «Пункт призначен-
ня-2». Х/ф (2)
01:05 «Пункт призначен-
ня». Х/ф (2)
02:35 «Неправдива гра». Т/с
04:00 «Чорний список».  Т/с

   Інтер

05:30 «Доярка з Хацапетів-
ки 2»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»

08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:30 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 7».
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 7» 
17:40 Новини
18:00  «Стосується кож-
ного»
19:00  «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 2».
23:45 Т/с «Перше кохання» 
(2)
01:35 Т/с «Зцілення 
любов’ю».
03:55 «Подробиці»
04:45 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 2».

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Скубі Ду: Кор-
порація загадка»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш

10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Останній із 
Магікян»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останній із 
Магікян»
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Наречена-вті-
качка»
00:05 Герої та коханці
01:30 Х/ф «Підйом з глиби-
ни» (2)
03:10 Абзац!
03:50 Репортер
03:55 Служба розшуку дітей
04:00 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

06:00 «Вікна-Новини»
06:35 «Все буде добре!»
08:20 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
10:40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11:35 «МастерШеф — 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(2)
20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо 
про секс»
00:20 «Один за всіх»
01:15 Х/ф «Щовечора об 
11»(1)
02:40 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:25 Т/с «Країна 03» (1)
14:25 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00 Т/с «Королева гри» 
(2)
19:00 Події
19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий 
квиток» (1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/с «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00  «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Королева гри» 
(2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 АгроЕра
06:25 Від першої особи
06:50 АгроЕра
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода

08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:25 
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:00 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
10:55 Як ваше здоров’я?
11:50 Погода
12:35 Нотатки на глобусі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
15:45 Війна і мир
16:35 Луганськ. Полюс від-
чуження
17:10 «Рейх: крах чорних 
селекціонерів»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопас-

сана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:30 Погода
22:40 Мегалот
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 Тепло.ua
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Д/ф «Повернення на 
мапу»
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Т/с «Злочин із багать-
ма невідомими»
04:00 Телевистава «Задля 
Натуся» 1с.
05:00 Новини
05:45 Вічне

Середа, 1 липня

TV-МАРШРУТ

Понеділок, 29 червня

З повагою, Боярська міська організація інвалідів війни та ЗС України

Вітаємо Шевелу Галину Опанасівну з 90-річчям! 

Внаслідок пожежі 10 червня у пенсіонерки Людмили 
Андрюшенко згоріла хата за адресою: вул. Крилова, 16,        
кв. 2. Родина залишилась без даху над головою. 

На ремонт будинку потрібні будівельні матеріали, 
а також значні кошти. Жінка звертається до всіх 
небайдужих боярчан з проханням допомогти. 
Картка Приватбанку: 4149497836109233
Отримувач: Андрюшенко Людмила Григорівна
Тел.: (098) 324-03-18

ДОПОМОЖІТЬ



6 26 червня 2015
№ 12 (270)TV-МАРШРУТ

Четвер, 2 липня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45  «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10  «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45  «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10  «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45  «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10  «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 «Чотири весілля»
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати — 3» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами — 5»
16:45 ТСН: 
17:15 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати — 4» (1)
21:20 Т/с»Скліфосовський 3» (1)
22:15 Т/с»Скліфосовський 3» (1)
23:15 ТСН: 
23:35 Х/ф «Волл-стріт. Гроші не 
сплять» (2)
02:15 Т/с «Терпкий смак кохання» (1)
03:05 Х/ф «Волл-стріт. Гроші не 
сплять» (2)
05:20 «Телемагазин»
06:30 Ранок на П’ятому

06:45 Огляд п

   ICTV

05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Чорний список».  Т/с
11:50 «1941». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «1941». Т/с
14:00 Паралельний світ
15:00 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1941». Т/с
17:45 «Лягавий». Детективний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники».  Т/с
22:25 «Лягавий». Детективний Т/с
23:20 «Пункт призначення-3». 
Х/ф (2)
01:05 «Пункт призначення-2». 
Х/ф (2)
02:35 «Неправдива гра». Т/с
03:55 «Чорний список».  Т/с

   Інтер

05:30 «Доярка з Хацапетівки 2»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:10 Д/с «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»
12:00 Новини
12:30 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 8»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 8»
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
19:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2».
23:50 Т/с «Перше кохання» (2)
01:35 Т/с «Зцілення любов’ю».
03:55 «Подробиці»
04:45 Т/с «Доярка з Хацапетівки 
2».

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Скубі Ду: Корпорація 
загадка»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15:55 Т/с «Останній із Магікян»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Х/ф «На море» (2)
21:00 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Щасливчик»
00:00 Герої та коханці
02:15 Х/ф «Життя як будинок»
04:10 Абзац!
04:50 Репортер
04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Зона ночі
05:20 25-й кадр
05:25 Служба розшуку дітей

   СТБ

05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Вагітна у 16»
09:10 «Доньки-матері»
10:10 «Слідство ведуть екстрасенси»
11:05 «МастерШеф — 4»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(2)
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла»
00:30 «Один за всіх»
01:45 Х/ф «Кур»єр»(1)
03:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:25 Т/с «Країна 03» (1)
14:25 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00 Т/с «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий квиток» (1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/с «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00  «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях

04:35 Т/с «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 АгроЕра
06:25 Від першої особи
06:50 АгроЕра
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Тепло.ua
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:25 
09:35 Як це?
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Світло
11:50 Погода
12:00 Авторський проект. 
Вересень
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч

13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:45 Надвечір»я
16:40 Волинянин
17:35 Український корт
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопассана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22:25 Д/ф «Зірка у формі ква-
драта»
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Надвечір»я
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Т/с «Злочин із багатьма 
невідомими»
03:55 Телевистава «Задля Натуся» 
2с.
05:00 Новини
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45  «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10  «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45  «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10  «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45  «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10  «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 «Чотири весілля»
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати — 4» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами — 5»
16:45 ТСН: 
17:15 Т/с»Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:20 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечірній Київ «
23:10 «Світське життя»
00:10 Х/ф «Місце під соснами» 
(2)
03:05 ТСН: 
03:30 Х/ф «Місце під соснами» 
(2)
05:40 «Шість кадрів»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Батл Крік». Детективний 
Т/с
11:50 «1941». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «1941». Т/с
14:00 Паралельний світ
15:00 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1941». Т/с
17:45 «Лягавий». Детективний 
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники».  Т/с
22:25 «Лягавий». Детективний 
Т/с
23:20 «Пункт призначення-4». 
Х/ф (2)
00:55 «Пункт призначення-3». 
Х/ф (2)
02:25 «Неправдива гра». Т/с
03:45 «Батл Крік». Детективний Т/с

   Інтер

05:30 Т/с «Доярка з Хацапетів-
ки 2».
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:30 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 8»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 8»
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00  «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Генеральська неві-
стка». 
03:00 «ІнтерФільмФест»
04:05 Д/ф «Жертви краси»

04:55 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Скубі Ду: Корпорація 
загадка»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Т/с «СашаТаня»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Х/ф «Ось це любов» (2)
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Клятва»
00:00 Герої та коханці — фільм 
про фільм
01:25 Х/ф «Патріот»
04:00 Абзац!
04:40 Репортер
04:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

05:25 Х/ф «Пропажа свідка»(1)

06:50 Х/ф «Кур»єр»(1)
08:25 Х/ф «Мужики!..»(1)
10:20 Х/ф «Катерина. Повернен-
ня кохання»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома»(2)
20:00 Х/ф «Моя старша се-
стра»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Жіноча інтуїція»(1)
01:05 Х/ф «Приватний детектив, 
або Операція «Кооперація»(1)
02:40 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:25 Т/с «Країна 03» (1)
14:25 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00 Т/с «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Люба. Любов» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Люба. Любов» (1)
01:15 Події

02:00  «Говорить Україна»
03:10  «Говорить Україна»
04:15 Зірковий шлях
04:45 Т/с «Королева гри (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 АгроЕра
06:25 Агровектор
06:50 АгроЕра
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:25 
09:35 Школа Мері Поппінс
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Віра. Надія. Любов
12:00 KIEV FASHION PARK
12:25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою

13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:45 Театральні сезони
16:20 Світло
16:50 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
17:55 Спорт. Євроігри. Після-
мова
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопассана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Музичне турне
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Т/с «Злочин із багатьма 
невідомими»
04:00 Віра. Надія. Любов
05:00 Новини
05:45 Вічне

П’ятниця, 3 липня

   Телеканал 1+1

06:20 «Українські сенсації»
07:10 ТСН: 
08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:00 Х/ф «Салямі» (1)
13:40 «Сказочная Русь»
14:15 «Вечірній Київ»
16:10 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: 
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»
23:10 Х/ф «Ніч у музеї» (1)
01:15 Т/с «Салямі» (1)
04:20 «Шість кадрів «
05:20 Маріччин кінозал. 
05:45 «Неділя з Кварталом — 2»

   ICTV

05:45 Факти
06:10 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
«Загадка»»

06:50 Д/ф «Морські глибини»
07:30 Паралельний світ
08:25 Провокатор
10:15 Секретний фронт
11:10 Антизомбі
12:00 Дістало!
12:45 Факти. День
13:20 Громадянська оборона
14:20 Інсайдер
15:15 «Розвідники».  Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Підсум-
ки з Костянтином Стогнієм
20:10 «Біла імла». Х/ф
22:00 «Червоний Капелюшок». Х/ф
23:55 «Пункт призначення-5». 
Х/ф (2)
01:35 «Пункт призначення-4». 
Х/ф (2)
02:50 «Неправдива гра». Т/с
04:10 «Закон Херрі-2». Т/с

   Інтер

05:20 «Подробиці»
06:10 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
08:40 «Школа доктора Комаров-
ського»

09:30 Х/ф «Гараж»
11:30 Т/с «Генеральська невістка». 
15:15 Х/ф «Чоловік на годину»
18:30 Т/с «Все повернеться» (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Все повернеться».  (2)
23:05 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02:20 «Подробиці»
02:50 «ІнтерФільмФест»
05:15 Д/ф «Квітка. Голос в єдиному 
екземплярі»

   Новий Канал

05:45 Kіds Tіme
05:47 М/с «Губка Боб — Прямокутні 
Штани»
07:40 Kіds Tіme
07:42 Файна Юкрайна
09:20 Ревізор
11:55 Ревізор Чорнобиль
12:55 Страсті за Ревізором
14:45 Х/ф «Наречена-втікачка»
16:55 Х/ф «Дівчина із Джерсі»
19:00 Х/ф «Двоє: Я та моя тінь»
21:00 Х/ф «Твої, мої й наші»
22:50 Х/ф «Молоді татусі»
00:40 Х/ф «Життя як будинок»

02:45 Т/с «Таємне коло» (2)
03:25 Зона ночі
05:05 25-й кадр
05:10 «Легенди бандитського Києва»

   СТБ

06:30 Х/ф «Акселератка»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 Х/ф «Мужики!..»(1)
12:00 Т/с «Коли ми вдома»
13:20 Х/ф «Моя старша сестра»(1)
15:20 Х/ф «Жіноча інтуїція»(1)
18:00 Х/ф «Час кохати»(1)
21:45 Х/ф «Кольє для Снігової 
Баби»(1)
23:35 «Давай поговоримо про секс»
01:10 Х/ф «Акселератка»(1)
02:40 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Адвокат»  (1)
10:00 Реальна містика
10:50 Х/ф «Смокінг по-рязанськи»  

(1)
12:45 Т/с «Люба. Любов» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Люба. Любов» (1)
16:50 Т/с «Багаття на снігу» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Багаття на снігу» (1)
21:15 Х/ф «Там, де є щастя для 
мене»  (1)
23:10 Таємний код зламано. Епоха 
Водолія
00:10 Таємний код зламано. Хвороба
01:10 Події
01:50 Таємниці зірок
03:20 Події
04:00 Реальна містика
05:00 Таємний код зламано. Епоха 
Водолія
05:45 Таємний код зламано. Хвороба

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15 Погода
06:20 На слуху. Підсумки
07:30 Підсумки
07:45 Погода
07:55 У просторі буття

08:30 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
08:55 Погода
09:00 Казки Лірника Сашка
09:15 
09:40 Нотатки на глобусі
10:00 Зроблено в Європі
10:30 Книга ua
11:00 Д/с «Китай на кінчику язика»
12:15 Етнографічні замальовки
12:25 Д/ф «Індія та Європа: па-
лімпсест»
13:00 Світло
13:55 Д/ф «Сага старовинної пущі»
15:20 Х/ф для дітей «Жахливий 
Генрі»
16:55 Музичні салони ARTE
18:00 Х/ф «Велетень»
19:40 Х/ф «Вечір на Івана Купала»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом Щуром
22:15 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Від першої особи. Підсумки

01:15 Погода
01:20 Музичне турне
02:20 Х/ф «Велетень»
03:45 Телевистава «Ой, не ходи, 
Грицю...»
05:00 Новини
05:30 Вікно в Америку
Телеканал 1+1
06:20 «Українські сенсації»
07:10 ТСН: 
08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:00 Х/ф «Салямі» (1)
13:40 «Сказочная Русь»
14:15 «Вечірній Київ»
16:10 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: 
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»
23:10 Х/ф «Ніч у музеї» (1)
01:15 Т/с «Салямі» (1)
04:20 «Шість кадрів «
05:20 Маріччин кінозал. 
05:45 «Неділя з Кварталом — 2»

Субота, 4 липня

Неділя, 5 липня
   Телеканал 1+1

06:30 М/ф «Долина папоро-
ті -2» (1)
08:00 М/с «Пригоди ведме-
диків Гаммі» (1)
08:35 М/с «Пригоди ведме-
диків Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-за-
бава»
09:40  «Ескімоска — 2: При-
годи в Арктиці»
09:45 «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН: 
11:00 «Світ навиворіт: 
Латинська Америка»
12:15 «Світ навиворіт: 
Латинська Америка»
13:05 «Інспектор Фреймут»
14:45 «Територія обману»
15:45 «Поверніть мені 
красу»
16:50 «Чотири весілля 4»
18:10 «Чотири весілля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Другий шанс»
00:45 Х/ф «Тіло Дженні-
фер» (3)

02:30 Х/ф «Ніч у музеї» (1)
04:10 «Неділя з Кварталом 
— 2»
04:55 «Телемагазин»
05:10 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:45 Факти
06:15 М/с «Скубі-Ду: Кор-
порація «Загадка»»
07:00 «Леся+Рома». Коме-
дійний Т/с
09:00 Зірка YouTube
11:25 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:15 «Медальйон». Х/ф
14:55 «Червоний Капелю-
шок». Х/ф
16:50 «Біла імла». Х/ф
18:45 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою
20:20 «Пароль «Риба-меч». 
Х/ф
22:15 «Каратель». Х/ф (2)
00:40 «Пункт призначен-
ня-5». Х/ф (2)
02:05 «Неправдива гра». Т/с

03:30 «Закон Херрі-2». Т/с

   Інтер

05:55 «Подробиці»
06:25 Х/ф «Гараж»
08:10 «Удачный проект»
09:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел і Решка. Юві-
лейний сезон».
11:00 «Орел і Решка. Не-
звідана Європа».
11:55 Т/с «Все повернеть-
ся» (2)
15:55 Х/ф «Тариф «Щасли-
ва родина»»
17:35 Т/с «Гордіїв вузол» (2)
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Гордіїв вузол» (2)
23:05 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02:20 «Подробиці тижня»
03:40 Т/с «Гордіїв вузол» (2)

   Новий Канал

05:30 Kіds Tіme
05:35 Х/ф «Привид замка 
Кентервіль»

07:05 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
09:15 Kіds Tіme
09:17 Х/ф «Щасливчик»
11:20 Х/ф «Клятва»
13:25 Х/ф «Молоді татусі»
15:10 Х/ф «Твої, мої й 
наші»
17:05 Х/ф «Двоє: Я та моя 
тінь»
19:05 Х/ф «Багатій Річчі»
21:00 Х/ф «Великий тато»
22:45 Х/ф «У джазі тільки 
дівчата»
01:15 Х/ф «Привид замка 
Кентервіль»
02:55 Т/с «Таємне коло» (2)
03:35 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

05:45 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»(1)
07:10 Х/ф «Висота»(1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на Майдані»
11:15 Х/ф «Час кохати»(1)

15:10 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
19:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь свого 
тіла»
00:35 Х/ф «Висота»(1)
02:11 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:30 Події
07:10 Т/с «Багаття на снігу»  
(1)
10:50 Т/с «Щасливий кви-
ток»  (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20:00 Т/с «Життя розсу-
дить»  (1)
23:50 Зірковий шлях
01:10 Таємниці зірок
02:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
02:50 Т/с «Королева гри» (2)

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:25 Погода
07:30 Шеф-кухар країни
08:10 Агровектор
08:25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
08:55 Погода
09:00 Як це?
09:25 Хто в домі хазяїн?
09:45 Школа Мері Поппінс
10:00 Хочу бути
10:40 Спогади
11:15 Х/ф «Вечір на Івана 
Купала»
12:45 Х/ф для дітей «Жах-
ливий Генрі»
14:40 Фольк-musіc
15:45 Д/ф «Зірка у формі 
квадрата»

16:20 KIEV FASHION 
PARK
16:55 Погода
17:00 Театральні сезони
17:35 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна 
музика
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:15 Погода
01:20 Музичне турне
02:20 Д/ф «Індія та Європа: 
палімпсест»
02:50 Х/ф «Натурник»
04:05 Про головне
05:00 Новини
05:30 Уряд на зв’язку з 
громадянами

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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ДАІ Києво-Святошинсько-
го району розшукує автомо-
біль БМВ синього кольору 
3-ої або 5-ої моделі з пошко-
дженим правим дзеркалом 
заднього виду, який 18 червня 
2015 року в селі Софіївська 
Борщагівка, проїхавши на 
червоний колір світлофора, 
скоїв наїзд на жінку, яка пере-

ДАІ ПРОВОДИТЬ ЗАХОДИ 
«ЛІТО–2015»

Державтоінспекція Киє-
во-Святошинського району 
долучилася до загальнодер-
жавних профілактичних за-
ходів під умовною назвою 
«Літо–2015», під час яких 
буде посилено контроль за 
безпекою дорожнього руху в 

місцях масового відпочинку 
громадян, забезпечено супро-
водження патрульними авто-
мобілями всіх організованих 
груп дітей, які прямують до 
дитячих таборів, проводити-
муться тематичні бесіди з до-
рослим населенням. 

РОЗШУК
ходила проїзну частину по ре-
гульованому пішохідному пе-
реходу, та місце ДТП залишив.

Якщо комусь відома будь-
яка інформація, звертатися за 
адресою: м. Боярка, вул. Вок-
зальна, 75/30, кабінет № 1 або 
зателефонувати до чергової 
частини: (04598) 4 02 02. 

Анонімність гарантується.

«Боярка-інформ» звернулася 
до Укрзалізниці за роз’ясненнями 
щодо відміни пільгового проїзду 
окремим категоріям громадян від-
повідно до Закону України від 28 
грудня 2014р. № 76-VIII «Про вне-
сення змін та визнання такими, що 
втратили чинність деяких законо-
давчих актів України» (далі — Закон). 

• Відповідно до Закону від-
мінено безплатний проїзд один 
раз на рік (туди і назад) заліз-
ничним транспортом у дво-
місному купе спальних вагонів 
швидких і пасажирських поїз-
дів та безплатне користування 
поїздами приміського сполу-
чення, незалежно від відстані і 
місця проживання особам, на-
городженим Орденом Героїв 
Небесної Сотні, Героям Радян-
ського Союзу, повним кавалерам 
Ордена Слави, нагородженим 
чотирма і більше медалями «За 
відвагу», Героям Соціалістичної 
праці, удостоєним звання за пра-
цю у період Другої Світової війни. 

• Відповідно до Закону від-
мінено безплатний проїзд за-
лізничним транспортом один 
раз на два роки (туди і назад) 
або проїзд один раз на рік (туди 
і назад) з 50-відсотковою зниж-
кою, а також відмінено без-
платний проїзд залізничним 
транспортом приміського спо-

лучення незалежно від відстані 
та місця проживання учасникам 
війни, до яких відносяться вій-
ськовослужбовці, які в період вій-
ни проходили військову службу 
у Збройних Силах колишнього 
СРСР, трудівникам тилу, а та-
кож іншим особам, що зазначені 
в Статті 9 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
соціального захисту».

• Відповідно до Закону від-
мінено безплатний проїзд один 
раз на два роки (туди і назад) 
залізничним транспортом або 
проїзд один раз на рік (туди і на-
зад) з 50-відсотковою знижкою 
та безплатний проїзд залізнич-
ним транспортом приміського 
сполучення незалежно від від-
стані та місця проживання осо-
бам, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії соціаль-
ного захисту» (Стаття 10). 

• Відповідно до Закону від-
мінено безплатний проїзд один 
раз на рік (туди і назад) заліз-
ничним транспортом у дво-
місному купе спальних вагонів 
швидких і пасажирських по-
їздів, а також безплатне корис-
тування поїздами  приміського 
сполучення в межах області 
(Автономної Республіки Крим) 
за місцем проживання – Геро-
ям України, повним кавалерам 

ордена Трудової Слави, Героям 
Соціалістичної праці.

Відповідно до Закону відмі-
нено безоплатне користування 
поїздами приміського сполу-
чення ветеранам праці. 

Відповідно до Закону відмі-
нено безоплатний проїзд заліз-
ничним транспортом один раз 
на два роки (туди та назад) чи 
проїзд один раз на рік (туди та 
назад) з 50-відсотковою зниж-
кою та безоплатний проїзд за-
лізничним транспортом при-
міського сполучення у межах 
області (Автономної Республіки 
Крим) за місцем проживання 
колишнім неповнолітнім (яким на 
момент ув’язнення не виповнило-
ся 18 років) в’язням концентра-
ційних таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, створе-
них фашистською Німеччиною 
та її союзниками в період Другої 
Світової війни, а також дітям, які 
народилися у зазначених місцях 
примусового тримання їх батьків. 

• Відповідно до Закону від-
мінено 50-відсоткова знижка 
вартості проїзду один раз на 
рік (туди та назад) та право ко-
ристування залізничним тран-
спортом у період з 1 жовтня до                                       
15 травня з 50-відсотковою 
знижкою вартості проїзду без 
обмеження кількості поїздок 
колишнім малолітнім (яким на 

момент ув’язнення не виповни-
лося 14 років) в’язням концен-
траційних таборів, гетто та інших 
місць примусового тримання, ви-
знаним інвалідами III групи від 
загального захворювання, трудо-
вого каліцтва та з інших причин, а 
також вказаним вище категоріям 
громадян відмінено безплатний 
проїзд залізничним транспортом 
приміського сполучення.

• Відповідно до Закону від-
міняється безоплатний проїзд 
залізничним транспортом один 
раз на два роки (туди та на-
зад) або проїзд один раз на рік 
(туди та назад) з 50-відсотковою 
знижкою та безоплатний проїзд 
залізничним транспортом при-
міського сполучення у межах 
області (Автономної Республіки 
Крим) за місцем проживання:

колишнім в’язням концентра-
ційних таборів, гетто та інших 
місць примусового тримання в пе-
ріод Другої світової війни; 

особам, які були насильно 
вивезені на примусові роботи на 
територію Німеччини або її со-
юзників, що перебували у стані 
війни з колишнім Союзом РСР, 
або на території окупованих Ні-
меччиною інших держав; 

дітям партизанів, підпільни-
ків, інших учасників боротьби з 
націонал-соціалістським режи-
мом у тилу ворога, яких у зв’язку 

з патріотичною діяльністю їх 
батьків було піддано репресіям, 
фізичним розправам, гонінням.

• Відповідно до Закону від-
мінено безплатний проїзд заліз-
ничним транспортом один раз 
на два роки (туди та назад) або 
проїзд один раз на рік (туди та 
назад) з 50-відсотковою зниж-
кою дружинам (чоловікам) по-
мерлих жертв нацистських пе-
реслідувань, визнаних за життя 
інвалідами III групи від загаль-
ного захворювання, трудового 
каліцтва та з інших причин, які 
не одружилися вдруге та без-
оплатний проїзд залізничним 
транспортом приміського сполу-
чення у межах області (Автоном-
ної Республіки Крим) за місцем 
проживання.

• Відповідно до Закону від-
мінено безплатний проїзд за-
лізничним транспортом при-
міського сполучення у межах 
області (Автономної Республі-
ки Крим) за місцем проживан-
ня дітям війни.

• Відповідно до Закону від-
міняється безплатний проїзд 
у приміському залізничному 
транспорті у межах України ди-
тині та особі, яка супроводжує 
хвору дитину до місця лікування 
(реабілітації), оздоровлення та 
назад (за направленням медич-
них закладів). 

УКРЗАЛІЗНИЦЯ: ВІДМІНА ПІЛЬГОВОГО ПРОЇЗДУ
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

18 червня у Боярці відбулась 
20 звітно-виборна конференція 
Києво-Святошинської районної 
організації профспілки працівни-
ків державних установ (ППДУ). У 
її роботі взяв участь заступник 
міського голови Боярки Олек-
сандр Красовський. 

Голова районної організації 
ППДУ Валентина Коржова від-
крила засідання та виступила зі 
звітною доповіддю про роботу 
зазначеної організації за період 
з вересня 2010 року до червня 
2015 року.

За її словами, основними 
напрямами діяльності був за-
хист трудових, соціально-еко-
номічних прав та інтересів 
спілчан, посилення контролю 
за дотриманням законодав-
ства про працю, боротьба за 
достойну зарплату, оздоров-
лення дорослих членів проф-
спілки та їх дітей, спортивна 
та культурно-масова робота.  

Делегати конференції у 
своїх виступах акцентували 
увагу на посиленні боротьби 
з боку районного та облас-
ного комітетів, первинних 
профспілкових організацій 
за достойну зарплату держав-
них службовців і працівників 
органів місцевого самовря-

дування середньої та нижчої 
ланки. 

Велику тривогу у членів 
профспілки викликає адмі-
ністративно-територіальна 
реформа органів влади на міс-
цях, скорочення виконавчих 
апаратів, в яких працюють 
члени профспілки. Щорічно 
члени профспілки стикаються 
з гострими питаннями щодо 
соціального обслуговуван-
ня, лікування, транспортного 
забезпечення. Промовці ви-
словлювали сподівання на до-
сягнення миру, покращення 

соціально-економічної ситу-
ації у державі, розвитку соці-
ального діалогу в суспільстві.

З питань, що розглядали-
ся, конференція прийняла 
відповідні постанови. Голо-
вою райкому обрано Кучера 
В’ячеслава Анатолійовича, за-
відувача відділу районної ради.

На звітно-виборній кон-
ференції було обрано членів 
райкому профспілки, ревізій-
ної комісії, делегатів на Ки-
ївську обласну профспілкову 
конференцію працівників 
державних установ України.

ПЕРЕОБРАНО ГОЛОВУ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖСЛУЖБИ

Відтепер процедура оформ-
лення документів для туристичної 
поїздки або виїзду на заробітки 
до країн ЄС суттєво ускладниться.

З 23 червня 2015 року зміню-
ються правила подачі докумен-
тів для отримання шенгенської 
візи. За новими правилами 

українці повинні особисто по-
давати документи у консуль-
ство або до пункту прийому 
візових анкет, а також робити 
відбитки пальців.

Таке нововведення стосу-
ється всіх країн, що входять до 
шенгенської зони.

За попереднім погодженням, 

відбитки пальців зніматимуться 
один раз на п’ять років. Від-
битки пальців при видачі візи 
не братимуть: у дітей віком до 
12 років; у людей, котрі фізич-
но не можуть їх здати; у голови 
держави та членів уряду, якщо 
вони подорожують з офіційним 
візитом.

НОВИЙ ШЕНГЕН
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ГОРОСКОП
Овен

Для здійснення намічених планів своєчасно за-
вершіть етап підготовки. Вам необхідно співпрацю-
вати з професіоналами та підкорятися дисципліні й 
чіткому розпорядку дня. Уникайте крайнощів і пе-
ребільшень. Проявляйте почуття міри і стриманість. 
Уникайте публічних виступів і обіцянок.

Телець
Впливові люди підтримають вас, якщо їх заціка-

вить ваша ідея. Проявіть старанність, щоб домогти-
ся результатів, за якими вас оцінили б і почали до-
віряти. І тоді ви зможете почати здійснювати нові 
плани. Це допоможе вам встановити дружні відно-
сини і знайти партнерів.

Близнюки
Постарайтеся зняти напругу у відносинах з ін-

шими людьми, звільнитися від зайвої опіки. Прояв-
ляйте принциповість у вирішенні питань і уникайте 
участі в інтригах, таємних змовах. Вам необхідно 
закріпити домовленості конкретними справами. 
Не забувайте виконувати обіцянки, це важливо для 
вашого іміджу.

Рак
У своїх починаннях спирайтеся на минулі до-

сягнення, використовуйте свій позитивний досвід. 
Уникайте сварок і конфліктів, щоб не зіпсувати ре-
путацію.

Продумуйте кожен крок, щоб уникнути серйоз-
них помилок та втрати грошей. Остерігайтесь плі-
ток, які можуть зруйнувати ваші плани.

Лев
Ви можете опинитися в скрутному фінансовому 

становищі. Але, на жаль, не всі захочуть допомогти 
вам матеріально. Тому краще ні на кого не споді-
ватися, а розраховувати на власні сили. Проявляйте 
обережність у фінансових операціях, довіряйте не 
словам, а справам. Не обіцяйте того, чого не змо-
жете виконати.

Діва
У вашому житті відбудуться події, які змінять 

ваш погляд на життя. Не впадайте у крайнощі, щоб 
не втратити найкращі якості свого характеру. Не 
сподівайтеся на щасливий випадок. Дійте за пла-
ном, продумуйте свої дії заздалегідь, проведіть пе-
реговори з потрібними людьми.

Терези
Проявляйте обережність у прийнятті рішень, 

зважуйте кожне слово і плануйте кожен крок. Вам 
небезпечно самостійно починати щось нове. Бійте-
ся брати в борг. Необхідно рішуче виправити допу-
щену помилку і внести зміни в намічений план. Ви-
користовуйте свій досвід і поради близьких людей.

Скорпіон
Це вдалий період для зміни зовнішності, ото-

чення, захоплення. Для підвищення статусу вам 
необхідно добитися взірцевих результатів своєї ді-
яльності. Бажано в цей час бути на робочому місці. 
Це дозволить вам вислухати чиюсь думку і висло-
вити свою, а також запобігти поширенню пліток і 
чуток про вас. 

Стрілець
При виборі мети віддавайте перевагу ідеї, а не 

матеріальній вигоді. Можливо, вам доведеться від-
стоювати і захищати колективний інтерес. Вико-
ристовуйте свій досвід, зверніться за допомогою до 
старих друзів. Уникайте невідомих місць, компаній, 
щоб не потрапити в небезпечну ситуацію. Співпра-
цюйте тільки з перевіреними людьми.

Козеріг
Ваші друзі та знайомі можуть зробити пропо-

зицію про співпрацю. Будьте обережні в розрахун-
ках, спитайтеся на власний досвід і вміння. Вам не 
можна відступати і відмовлятися від власних слів. 
Пам’ятайте, що людина живе не хлібом єдиним. 
Довіра і дружба вам так само потрібні, як і матері-
альні блага.

Водолій
Бажано нові ідеї та плани узгодити з колектив-

ними інтересами. Це допоможе уникнути непоро-
зумінь з колегами та партнерами і знайти спільну 
мову з керівництвом. Не робіть поспішних виснов-
ків. Намагайтеся утримати свою діяльність від руй-
нування. Самостійно або під тиском нічого не мі-
няйте. Радьтеся з фахівцями.

Риби
Вам потрібно зважитися на самостійні дії, щоб 

перевірити, на що ви здатні. При цьому використо-
вуйте свій досвід і вміння. Зверніться за порадою до 
старих друзів та знайомих. Не старайтесь все вимі-
рювати грошима або матеріальними засобами. Ви-
користовуйте дружбу і довіру для досягнення своїх 
цілей.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
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Виготовлення м’яких 
та корпусних меблів

тел.: (096) 873-61-04  
           (099) 550-60-70

Комунальному підприємству
 «Інформаційне агентство «Боярка-інформ» 

потрібні: 
менеджер з реклами, головний бухгалтер 

Досвід роботи — обов’язковий
Звертатися за телефоном 

47-079

оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади державного службовця: 
провідний спеціаліст Києво-Святошин-
ського районного відділу.
Основні вимоги до кандидатів:

освіта вища відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем спеціаліста, магістра; 
стаж роботи за фахом для керівників 
не менше 5 років, стаж роботи за фа-
хом для головних спеціалістів не менше         
3 років, досконале володіння держав-
ною мовою та комп’ютерною технікою.
Перелік документів, які потрібно подати: 

заява, особову картка (форма 
П-2ДС) з відповідними додатками, копії 
документів про освіту, підвищення ква-
ліфікації, присвоєння наукового сту-
пеня або вченого звання, відомості про 
майно, доходи, витрати, зобов’язання 
фінансового характеру, зокрема за кор-
доном, наявність у себе та близьких осіб 
корпоративних прав, дві фотокартки 
розміром 4х6 см, копія паспорта грома-
дянина України, медична довідка про 
стан здоров’я (форма 133-о).

Подавати протягом 30 календар-
них днів із дня оголошення за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Петропавлівська, 11, 
тел.: (044) 468-41-64.

Втрачений державний акт на землю, 
виданий Богушевській Реніолі Павлівні 
щодо права власності на земельну ділянку 
№ 15 площею 0,060589 га, яка розташована 
в м. Боярка, садове товариство «Більшовик-2», 
лінія № 13, вважати недійсним.

Фізкультурно-оздоровчі заходи у роботі 
дошкільних закладів актуальні впродовж 
усього навчального року. А особливо – влітку, 
коли у надлишку свіжі фрукти, овочі та кіль-
кість сонячного проміння. 

На жаль, нині склалася така ситуа-
ція, що більшість батьків не мають змоги 
оздоровити свою дитину влітку, тому ця 

ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ МАЛЮКІВ

(юридична адреса: 04073, 
 м. Київ, вул. Петропавлівська, 11; 

e-mail:kv@dmsu.gov.ua, тел.(044)468-41-64

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

важлива місія покладена на дошкільні заклади.
У ДНЗ – ЦРД «Джерельце» до оздоровлення до-

шкільників підходять комплексно. Педагоги, розуміючи 
важливість не тільки фізичного здоров’я дітей, а й їх емо-
ційного стану, організовують літній оздоровчий період, 
поєднуючи заходи із загартовування, фізичну активність 
малюків, вітамінізоване харчування з різними веселими 
святами, розвагами та цікавими екскурсіями. 

ВАКАНСІЯ

ПРИЙОМ ВТОРСИРОВИНИ
макулатура, пластикові пляшки, 

пластмаса, склобій, плівка
(Тарасівський ринок, навпроти дитячої поліклініки) 

Тел.: (097) 888-00-63

ПРИЙОМ ВТОРСИРОВИНИ

Тел.: (097) 888-00-63


