№14 (248) 18 липня 2014

ХРЕСТИ НАД ХРАМОМ — БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ МІСТА
15 липня Свято-Миколаївський храм УПЦ (КП), розташований
на території Центральної районної лікарні, увінчався накупольними
хрестами. Подія для парафії та й для всього міста — непересічна і доволі символічна.
Після Божественної Літургії води у спекотний день, ніби
в день покладення чесної ризи Господнє благословення. Серед
Пресвятої Богородиці у Вла- парафіян — чисельне представхерні численні парафіяни та ництво працівників Центральгості зібралися на подвір’ї. Чин ної районної лікарні на чолі
освячення очолив митрополит з головним лікарем Василем
Переяслав-Хмельницький
та Кравченком.
Останнє — не випадково.
Білоцерківський Епіфаній. До
Свято-Миколаївський
спільної молитви долучився со- Адже
бор священиків із сусідніх насе- храм знаходиться на території
цього медичного закладу. «Свого
лених пунктів.
«Хресту Твоєму поклоня- часу до мене звернувся священик
ємось, Владико», — співають з села Петрівське отець Михайло
священики, серед них і настоя- і попросив дозволити збудувати
тель парафії митрофорний про- церкву на території лікарні, —
тоієрей о. Василь Лило. У нього пригадує Василь Кравченко. —
і у церкви цього дня справжнє Я схвально поставився до цієї
свято. Адже храм без хреста — ідеї, адже лікарі лікують тіло, а
Христос — людські душі. Пізніби сирота.
Митрополит Епіфаній щед- ніше не обійшлося без спокус.
ро окропляє святою водою і Попередні керівники району та
хрести, і парафіян. Люди усмі- області дуже наполегливо прохаються, бо краплі прохолодної сили мене дозволити передати

МИ ТОЙ ДЕНЬ НАБЛИЖАЛИ, ЯК МОГЛИ!
Не боячись перебільшити, стверджую: 16 липня 1990 року на
довгий час, на довгі роки залишився пам’ятним днем у драматичній
історії багатостраждальної України. З того часу минуло 24 роки, а десять розділів Декларації як десять заповідей залишилися для нашого
народу дороговказом, необхідним попереднім матеріалом для проголошення через рік Незалежності України. Того дня головував на сесії
парламенту Іван Степанович Плющ — перший заступник голови Верховної Ради, який доклав максимум зусиль, аби на табло висвітилося
«за» 355 із 385 зареєстрованих у залі. Світла йому пам’ять!
Історичний крок 16 лип- ного реактора пожежником; і
ня 1990 року був здійснений тисячами емігрантів, змушезавдяки титанічним зусиллям них ховатися від «психушок» і
багатьох поколінь українського Пермських таборів; і, нарешті,
народу — і схвильованим по- мільйонами тих «рабів німих»,
етом, який вигукнув: «Любіть які вперше зробили свій вибір.
Україну!»; і безвісним селяни- Усі вони долею своєю, кров’ю
ном, який покірно помирав у і життям, витримкою, наполебур’янах у голодний 1933 рік; і гливістю, жертовністю і просто
наказним гетьманом Павлом громадянським актом, повіривПолуботком, який посмів на- ши в ідею національного самогадати російському цареві про визволення, наближали цей
права, обіцяні Україні й укра- день — 16 липня 1990 року.
їнцям; і студентом, виключеЯк мистецтвознавець, депутат
ним з університету за вшану- Боярської міської ради, врешті
вання пам’яті Великого Тараса голова місцевого осередку Руху я
Шевченка; і кинутим до ядер- тоді не могла не прореагувати на
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цю знаменну подію — написала
відгук до тижневика «Культура і
життя». На мою велику радість,
цей допис було надруковано серед інших відгуків у номері від
22 липня, що стало початком
моєї політичної публіцистики
на подальші роки творчості.
Сьогодні, перечитуючи схвильовані рядки про той визначний день, мимоволі перекидаю
місток у сьогодення, коли Росія
вкотре наступає на горло нашої
Незалежності. Агресія в Криму,
загибель українських вояків на
Сході нашої держави примушують пригадати ганебні сторінки
російської «дружби» щодо українців протягом віків. Дивовижно,
але мої перестороги про майбутнє української нації проглядалися вже в заголовку: «Новий відлік
почато?» Сьогодні бачимо, що
розпочатий відлік виявився кривавим на 23-му році Незалежності. Дозволю собі дати читачам
«Боярки-інформ»
можливість
познайомитися з тим дописом
щодо прийняття Декларації про

це місце під спорудження церкви, але вже Московського патріархату. Я — людина толерантна.
Тож було вирішено не забирати
цю ділянку у Свято-Миколаївської церковної громади, а
знайти для прохачів інше місце.
Тому нині на території лікарні
діє два храми, де жителі міста і
наші пацієнти знаходять ліки
для своїх душ».
Цього дня звучали слова
вдячності всім тим, хто долучився до спорудження цієї
Господньої обителі. Зокрема,
орденом Святителя Миколая
був нагороджений Валерій
Коломійченко, директор ПрАТ
«Вентс». А Благословенну Грамоту отримав Олег Бондарук.
І ось уже запрацювала машина Вишнівського підрозділу МНС, опускаючи простору
«люльку» на довгій стрілі-драбині, і зринули над натовпом,
підтримувані дужими руками,
освячені золоті хрести, щоб зайняти своє місце на куполах
Свято-Миколаївського храму.

державний суверенітет Украї- у світовому співтоваристві як
ни. Ця сторінка історії не тільки одна з великих націй.
Бриніли сльози на очах у
повчальна, але й ствердна. Вона
переконує в незворотності укра- моєї старенької матері, але й
їнської Незалежності, яку ми острах проривався: «Невже це,
діти, правда?!» Гордо заговорисьогодні приречені захищати.
Отже, відгук на подію від 16 ли мої земляки — боярчани різлипня 1990 року про прийняття них національностей про свій
Декларації про державний суве- внесок у демократичні процеси
ренітет України:
на Київщині. Боярка, яка уві«Моя Україна проголоси- брала в себе, здавалось, усі вади
ла свою незалежність! Довгий — соціальної й економічної застражденний шлях українсько- недбаності, денаціоналізації і
го народу починає новий відлік бездуховності — прокинулася!
з 16 липня 1990 року. Благо- Демократична Боярська міська
слови, Боже, нас усіх на розум рада, «свій» народний депутат
і волю, аби продовжили цей у Верховній Раді Олександр
шлях до гідності людської, хоча Нечипоренко, осередки Товаб і над прірвою, яка так безжа- риства української мови, Руху,
лісно роздерлася на межі тре- «Дітей Чорнобиля» долучилитього тисячоліття!
ся до творення Декларації про
Украй політизоване наше державний суверенітет України.
життя, здавалось, уже загарГірка доля українського натувало до сприйняття найне- роду, який вийшов на одне з
сподіваніших трюків з боку перших місць у світі за показапаратників різних рангів. Але ником смертності населенхимерні колізії парламентської ня, застерігає: чи зможемо, чи
боротьби з її закулісними за- встигнемо скористатися деклаготовками врешті-решт вирі- рованою незалежністю? Чи не
шилися на користь остаточно- приспить нас підступна реакція
го прийняття Декларації про в стані «паперової» волі?
державний суверенітет України
Духовне рабство нам усім
швидко і переконливо. Упер- ще потрібно з себе вичавлюваше в Києві люди вітали укра- ти. У себе на землі нам ще поїнський парламент як цілісний трібно вчитися господарюваколектив, що заклав для Украї- ти. Хай об’єднає нас і надасть
ни підвалини Волі.
снаги відповідальність за долю
Омріяна незалежність Укра- УКРАЇНИ!»
їнської держави набула своїх
Тоді стояв підпис:
зримих рис у строгих і виваНіна Харчук, мистецтвознажених словах Декларації, яка вець, депутат Боярської міської
стверджує: є народ український, ради, голова місцевого осередобійме він кожного, хто прийде ку Руху. Крім останньої позиції
до нього з миром і повагою, не все, слава Богу, залишилося.
віддасть він синів своїх на поСлава Україні!
турання і ганьбу, хоче він жити
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ЗАТВЕРДЖЕНО НОВОГО ЗАСТУПНИКА
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
10 липня відбулось засідання позачергової 48 сесії Боярської міської ради VI скликання. Серед кількох питань порядку денного головним
було затвердження заступника міського голови з комунальних питань.
Після звільнення Віктора
Кухарця, посада заступника
міського голови була вакантною понад два місяці.
На сесії міський голова Тарас
Добрівський запропонував на
цю посаду Олександра Горіна.
Олександр Дмитрович виступив перед депутатами, розповів
про свій досвід роботи, а також
відповів на запитання. Зокрема він повідомив, що тривалий
час працював у Києво-Святошинській райдержадміністрації.
Останнє місце роботи — перший
заступник голови Макарівської
районної держадміністрації.
Присутні депутати виявили
неабияку одностайність. І як
результат — Олександра Горіна
було затверджено одноголосно.
З другого питання доповідав міський голова Тарас

Добрівський. Він повідомив,
що у рамках реалізації проекту «Розробки та впровадження
інструментів забезпечення доступу до публічної інформації
у малих містах України», на баланс виконавчого комітету Боярської міської ради безоплатно
буде передано спеціальне обладнання. Це рішення також
підтримали усі присутні депутати. Таким чином, у приміщенні
міської ради невдовзі буде встановлено інформаційний кіоск
для отримання доступу до публічної інформації.
З голосу до порядку денного
було внесено кілька питань. Зокрема, депутат Олексій Скринник запропонував окремим рішенням міської ради затвердити
Звернення депутатів Боярської
міської ради до Верховної Ради

КРОВ — НАДІЯ НА ЖИТТЯ
Голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Сергій
Возний ініціював благодійну акцію «Кров для військових АТО».

Збір крові відбувався згідно
із заздалегідь розробленим графіком впродовж 9-14 липня у
двох донорських пунктах: у селі

Чайки та в Боярці. Про результати проведення акції читачам
«Боярка-інформ» розповів в. о.
завідуючого донорським пунк-

України. Він, зокрема, зауважив:
«Достроковими виборами Президента український народ розпочав процес оновлення влади.
Наступним кроком має стати
проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.
Країна має обрати новий парламент, здатний ухвалити закони, які демонтують існуючу
олігархічно-корупційну систему
влади, дозволять громадянам
реально контролювати владу і
стати справжніми господарями
в своїй державі». Це звернення
більшістю голосів депутати підтримали.
Також було внесено зміни
до персонального складу постійних депутатських комісій —
Дмитра Паливоду включено до
складу комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків.
Іще одне рішення стосувалося внесення змін до міського
бюджету.
том ЦРЛ Володимир Лутаєнко.
За його словами, до донорських пунктів за цей час прийшли 123 особи, з них 83 не
мали протипоказань і безкоштовно здали кров. Дуже прикро, що серед усіх цих людей
виявилося кілька боярчан.
Акція триває, адже потреба
у крові залишається вкрай актуальною. Якщо ви хочете подарувати надію на життя тим,
кому це потрібно, повідомляємо, що донорський пункт працює на території ЦРЛ (вул. 40
років Жовтня, 51). Збір крові
відбувається з 8:00 до 12:00 щопонеділка, щовівторка та щочетверга.
Головний лікар Центральної районної лікарні Василь
Кравченко дуже високо оцінив
високу гуманітарну місію цієї
акції: «Голова адміністрації
Сергій Возний з перших днів
на цій посаді проявляє активну
громадянську позицію. Акція
підтримки наших військових –
ще одне підтвердження тому».

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
За першу половину липня 2014 року проведено роботи:
• по вул. Білогородській, 27, п. 5 розпочато капітальний
ремонт ліфта;
• згідно із заявками мешканців квартир до аварійно-диспетчерської служби управління надійшло 256 заявок, а
саме: сантехнічних робіт — 66, по вивезенню сміття — 36,
вуличного освітлення — 14, по електрогосподарству —
40, будівельна бригада — 20, ліфтове господарство — 80;
• через несправність двигунів не працюють ліфти по
вул. Лінійній, 28, п. 4, 5.
• згідно із заходами по підготовці до зимового періоду ведуться ремонтні роботи тепломереж у підвальному приміщенні по вул. Білогородській, 27.
Дільниця електрогосподарства:
• проводиться планова заміна електролічильників по
вул. Білогородській, 41, 51, п. 1, 2, 3, 4, Білогородській, 27, 144, у роботі будинок 23.
Працівниками дільниці благоустрою:
• проведено асфальтування доріг вул. Київської, 1 Піщаної за меценатської підтримки депутата Боярської
міської ради Олександра Боднюка, а також міського
голови Тараса Добрівського;
• відновлено автобусну зупинку (фарбування) по вул.
Білогородській (2 шт.)
• благоустрій внутрішньобудинкової території по вул. Молодіжній, 74 (встановлено паркан та висаджено квіти)

за сприяння активістів будинку та депутата Боярської
міської ради Андрія Арчакова;
• встановлено дорожній знак на перетині вул. Тарасівської-Шевченка;
• продовжується покіс трави по вул. Білогородській, у
парку Шевченка, по вул. Волгоградській, Молодіжній, 50 років Жовтня, Б. Хмельницького;
• зрізано 6 дерев, кроновано11 дерев;
• проведено ремонт вуличних ліхтарів та замінено 9
ламп вуличного освітлення по вул. Білогородській та
Вокзальній;
• ліквідовано 1 стихійне сміттєзвалище;
• проведено підготовку до святкування Івана Купала, а
саме: асфальтування дороги, покіс прилеглої території, побілка бордюрів, забезпечення біотуалетами.
Робота з боржниками за житлово-комунальні послуги триває:
• укладено 51 договір з мешканцями приватного сектора на вивезення ТПВ.
• рознесено 383 попередження про заборгованість
мешканцями за житлово-комунальні послуги та вивіз ТПВ
• подано до відділу державної виконавчої служби на виконання 13 справ про примусове стягнення заборгованості на суму 68071,36 грн.

Оголошення
Шановні мешканці! Відповідно до «Правил благоустрою міста»
та затвердженого графіка вивезення твердих побутових відходів,
доводимо до Вашого відома, що вивезення побутового сміття відбувається відповідно до графіка, про який Ви можете дізнатися у
диспетчера ЖКГ за тел.: 41-170.
Наполегливо просимо:
• виставляти сміття у сміттєвих мішках та у відповідний до графіку день до 08:30;
• не викидати сміття з приватного сектора в контейнери і баки  
багатоквартирних сміттєвих майданчиків;
• не звалювати гілля, ремонтно-будівельні відходи, меблі та інше
великогабаритне сміття на майданчики.
Для вивезення гілля та великогабаритного сміття необхідно попередньо зробити заявку до ЖКГ за тел.: 41-170, 40-357.
Мешканців, які не мають договорів на вивезення ТПВ, для
уникнення штрафу просимо терміново звернутися до ЖКГ (юридично-договірний відділ) та укласти договір.
Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

Шановні
боярчани!
Комунальне підприємство
«БГВУЖКГ» нагадує
про обов’язкову та вчасну
оплату за послуги.
Просимо вчасно укладати
договори про вивезення
твердих побутових відходів.
Пам’ятаймо, що тільки
разом ми наведемо чистоту
в нашому місті.

18 липня
2014
ЗНАЙОМСТВО

Олександр Дмитрович Горін
народився 1977 року. Має кілька освіт: Київський оптико-механічний технікум, Київський
національний університет будівництва і архітектури, Наці-

ональний університет Державної податкової служби України.
З 2013 року — слухач заочної
форми навчання Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові
України.
Трудову діяльність розпочав
2001 року інженером по експлуатації та ремонту обладнання ДП
«Київський механічний завод
Міністерства оборони України»;
2002-2006 — старший майстер
складального цеху, начальник
виробничо-комплектувальної
дільниці ЗАТ «Київспецмонтаж»; 2006-2007 рр. — інженер
з підготовки до будівництва,
начальник ремонтно-будівельної дільниці ДП «Управління
капітального будівництва Києво-Святошинського
району»
(м. Боярка); 2007-2011 рр. — головний спеціаліст, начальник
відділу, керівник управління
економіки Києво-Святошинської
райдержадміністрації.
З грудня 2011 до травня 2014 р.
працював першим заступником
голови Макарівської районної
держадміністрації.

ФЕСТИВА ЛЬ ІМЕНІ
ІВАНА КОВА ЛЕНКА
ШУКАЄ ТА ЛАНТИ
У Боярці стартує щорічний Молодіжний мистецький фестиваль імені Івана Коваленка. До участі запрошується талановита
молодь віком від 6 до 30 років.
У 2014 році відбудуться такі конкурси:
• міжнародний поетичний інтернет-конкурс «Віршована мелодія»,
• міжнародний інтернет-конкурс співаної поезії на слова
І. Коваленка «Тиха зірка», які проводяться з 15 липня до 30
жовтня 2014 року;
• всеукраїнський конкурс читців «Сила слова»,
• всеукраїнський вокальний конкурс «Осіння пісня»,
• всеукраїнський конкурс гітаристів «Боярський Хрещатик»
розпочнуться з 1 вересня 2014 року.
Для участі у конкурсах необхідно подати заявку. Зразки можна
скачати на сайті: http://ivan-kovalenko.info.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» повідомляє:
Ціна води — це категорія, яка крім художньо-філософського
має ще й цілком економічно обґрунтоване значення. Про складові частини вартості води в Боярці «Боярка-інформ» дізналася
у директора КП «Боярка-Водоканал» Миколи Давиденка.
Як з’ясувалося, тариф на воду
включає в себе вартість електроенергії, пального, матеріалів, які
необхідні для проведення ремонтних робіт. Ця складова тарифу має
постійну тенденцію до зростання.
Свою вартість має отримання необхідних дозволів, ліцензій, лімітів,
а також сплата податків за використання землі та надр. Зношене
до 98 відсотків обладнання призводить до значних витрат, пов’язаних
з ліквідацією аварійних ситуацій.
Вода, якою користуються боярчани, видобувається з артезіанських свердловин. Більшість
із них знаходиться в Забір’ї і має
глибину понад 100 м.
Для того, щоб подати споживачам міста воду, її необхідно
добути з глибини і за допомогою
кількох підвищувальних станцій
підняти тиск до потрібного рівня.
Окрім додаткових витрат електроенергії, це потребує встановлення
потужного насосного обладнання.
Впродовж тривалого часу підприємство «Боярка-Водоканал» за
фінансової підтримки з бюджету
Боярської міської ради здійснювало комплекс заходів, спрямованих на запровадження проекту
диспетчеризації та дистанційного
керування свердловинами. Його
вартість — понад 980 тис. грн.
Реалізація цього проекту дозволить зберегти до 25 % енергоносіїв, а також призведе до економії людських ресурсів.
Другий етап покращення водопостачання передбачає заміну

зношених азбестоцементних труб.
Триває робота по заміні насосного обладнання на більш економне
та ефективне. З цією метою міська
рада виділила 740 тис. грн. для заміни обладнання КНС-9 та глибинних насосів.
Завдання міського голови
Тараса Добрівського щодо утримування тарифів від підвищення
підприємство виконує з жовтня
2011 року. Так, рішенням виконкому Боярської міської ради
№ 81/1 від 1.09.2011 року на підставі висновків Держінспекції з
контролю за цінами в Київській
області, нині діючі тарифи було
введено в дію з 3 жовтня 2011 року.
Ціна на послуги водопостачання та
водовідведення становила відповідно 7,98 та 7,50 грн. за 1 м3 води.
Різниця вартості послуг водопостачання та водовідведення
на території Київської області та,
зокрема, Києво-Святошинського району досить значна та залежить від багатьох чинників. Тому
не можна механічно порівнювати
ціну на воду без врахування особливостей кожного населеного
пункту. Залишається тільки довіряти висновкам фахівців Держінспекції з контролю за цінами, які
об’єктивно врахують усі чинники,
що формують складові тарифу.
Підсумовуючи, можна зробити припущення, що ціна на послуги КП «Боярка-Водоканал» зростатиме. Це об’єктивний процес і
жителям міста слід бути готовими
до цього.

АКТ УА ЛЬНО
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ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ ЩОДО ДОСТУПУ
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У рамках реалізації проекту
«Доступ до публічної інформації в малих містах України» 7
липня у приміщенні Боярської
міської ради відбувся тренінг,
присвячений цій тематиці. Його
учасники – керівники відділів
виконкому міської ради, працівники КП «ІА «Боярка-інформ»
та представники громадськості.
У тренінгу взяли участь міський
голова Тарас Добрівський та заступник міського голови Валерій
Дубовецький.
Вів заняття тренер-консультант неурядової організації
Творчого центру ТЦК Володимир Купрій. У формі живої розмови та обміну думками учасники тренінгу ознайомилися з
нюансами та філософією Закону
України «Про доступ до публічної інформації», а також розглянули ряд питань для кращого
оволодіння знаннями. Дізналися
про історію та сутність публічної
інформації та чому так важливо
забезпечувати доступ до неї. Навчилися відрізняти запит на доступ до публічної інформації від
звернення громадян.
Тепер всі учасники тренінгу
точно знають, яку інформацію з
правової точки зору можна віднести до категорії інформації з

обмеженим доступом. Значну
увагу під час тренінгу було приділено створенню системи обліку публічної інформації.
На завершення зустрічі визначено ряд завдань для розпорядників публічної інформації
щодо створення умов для безперешкодного доступу до неї.
Також було визначено місію та
роль засобів масової інформації
та офіційного сайту Боярської
міської ради щодо створення
сприятливих умов для отримання публічної інформації.
У рамках подальшої реалізації проекту «Забезпечення доступу до публічної інформації в малих містах України» заплановано
встановлення кіоску доступу до
публічної інформації. До речі, в
Україні для участі в проекті було
обрано 20 учасників, до складу
яких потрапила і Боярка.
«Місто отримає дуже багато
від реалізації цього проекту, –
наголосив міський голова Тарас
Добрівський. – На виході ми
очікуємо отримати не лише подарунок – кіоск доступу до публічної інформації, а й налагоджену систему обліку та надання
публічної інформації, що стане
ще одним кроком до створення
демократичного суспільства».

ЮВІЛЕЙ ВО «БАТЬКІВЩИНА»
Сьогодні ВО «Батьківщина» – відстоює інтереси земляків, пранайбільша партія України – від- цює на розбудову міста.
За всю свою політичну істозначає свій 15-річний ювілей від
часу заснування 9 липня 1999 рію партія «Батьківщина», яку
незмінно очолює Юлія Тимроку.
Нині до лав «Батьківщини» ошенко, ніколи не зраджувала
входять майже 600 тисяч укра- виборців та не відступала від своїнців, а осередки партії існують їх засадничих принципів. Це чи
у кожному населеному пункті. не єдина політична сила в країні,
Боярська міська партійна органі- яка ніколи не співпрацювала з
зація ВО «Батьківщина» налічує антинародними режимами.
понад 170 осіб і об’єднує 17 перЗагалом партію «Батьківвинних партійних організацій. У щина» можна сміливо називати
кожній організації є люди, які «партією Майдану». Лідери парє взірцем для оточуючих і своїм тії та активісти брали безпосеприкладом надихають інших на редню і найбільш активну участь
добрі та важливі справи, мають у Революції Гідності 2013-2014
хорошу професійну підготовку.
рр. Боярчани від «Батьківщини»
Депутатська фракція «Бать- з перших днів протистоянь знаківщина» у Боярській міській ходились на Майдані. А до цьораді сьогодні об’єднує 9 депутатів, го вони були учасниками акцій
більшість часу свого існування «Україна проти Януковича» та
перебувала в опозиції, не розси- «Вставай, Україно!».
палася, не зникла, а відстоювала і
Керівництво «Батьківщини»
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добре усвідомлює: задля досягнення нових політичних перемог
потрібні реформування, оновлення та модернізація партії. «Батьківщина» осмислює помилки та
готується до походу на наступні
вибори із оновленою командою
(в тому числі і з представників
Майдану), конструктивною і проєвропейською програмою дій.
Партія повинна перетворитися на
відкритий майданчик, на якому
знайдуть своє місце усі, кому небайдужа доля країни.
Саме тому ми започатковуємо
новий проект — «Батьківщина починається з Тебе».
Ми відкриті для нових людей,
готові надати їм підтримку на
шляху політичної кар’єри.
Анатолій Матейко,
депутат Боярської міської ради,
голова міської партійної
організації ВО «Батьківщина»

ПОДАРУНОК ДЛЯ «ШВИДКОЇ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГРАФІКІВ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ
ГРОМАДЯН ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
У зв’язку з призначенням начальника Державної фінансової інспекції
в Київській області, внесено зміни до Графіку особистого прийому громадян та представників організацій керівництвом Держфінінспекції в Київській області.
ГРАФІК
проведення телефонної «гарячої лінії» керівництвом Держфінінспекції в
Київській області за тел.: (044) 286-83-23
Прізвище, ім’я, по батькові

Дата прийому

Години прийому

№
кімнати

Кашуба Ярослав
Миколайович

20.11.2014

15:00-16:00

1111

Люнгвиць Олена
Владиславівна

20.08.2014

15:00-16:00

1111

ГРАФІК
особистого прийому громадян та представників організацій керівництвом
Держфінінспекції в Київській області (пл. Лесі Українки, 1, запис громадян на особистий прийом за тел.: (044) 286-83-23)
День
тижня

Прізвище, ім’я, по
батькові

Посада керівника,
який веде прийом

Години
прийому

середа
щотижня

Кашуба Ярослав
Миколайович

Начальник інспекції

15:00-16:00

понеділок
щотижня

Люнгвиць Олена
Владиславівна

Перший заступник
начальника інспекції

15:00-16:00

четвер
щотижня

Кушнірук Олександр
Вікторович

Заступник начальника
інспекції

15:00-16:00

4 липня Києво-Святошинська підстанція екстреної медичної допомоги, яка розташована у Боярці, отримала 2
новенькі спецавтомобілі.
Подарунки, які прибули до
Боярки власним ходом, зустрічали всі вільні від чергування
працівники підстанції. Безпосередньо ж передав автомобілі головний лікар Фастівської
станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Володимир Головань.

«Автомобілі обладнані найсучаснішим
медичним
обладнанням, яке відповідає європейським стандартам. Всі
апарати портативні. Дихальна
апаратура, ларингоскопи дитячі та дорослі, а також «розумний» дефібрилятор, який сам
вибирає режими. Є можливість
апаратного супроводження пацієнта в дорозі: з моніторингом
змін стану здоров’я, ЕКГ. Особливо це важливо для важких
хворих», – зазначив Володимир

УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСУ — ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУ ТНЄ
Нещодавно в прес-центрі Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ відбувся круглий стіл на тему: «Українському бізнесу — Європейське майбутнє!»
Організатор заходу — громадська організація «Бізнес-центр
«Новий початок» — запросила до участі іноземних експертів.
Питання, які обговорювались, стосувались взаємин
бізнесу у сфері зовнішньоекономічної діяльності та захисту
національного виробника на
внутрішньому і зовнішньому
ринках. Актуальність цих тем
пов’язана з підписанням Україною економічної частини Угоди про Асоціацію з ЄС.
Учасники круглого столу розглянули принципи прозорості
ведення бізнесу і впровадження
європейських стандартів. Проблеми створення сприятливого
мотиваційного середовища для
молодих підприємців набули активного обговорення. Обговорили й такі проблемні моменти,
які стосувались зменшення податкового навантаження на бізнес і формальностей, пов’язаних
з реєстрацією і веденням малого
бізнесу.
Також приділялась увага розвитку будівельної сфери та виведенню інфраструктури на європейський рівень. Організатори
заходу ГО «Бізнес-центр «Новий

початок» ініціювали обговорення питання щодо ролі дозвільної
системи у розвитку підприємництва та заходів контролю, які
повинна здійснювати громад- ний діалог влади, бізнесу та гроськість. Все це сприяє тому, щоб мадянського суспільства сприяв
державна політика була дієздат- вирішенню цього питання.
Голова
правління
ГО
ною і працювали програма про«Бізнес-центр «Новий початок»
тидії корупції.
У круглому столі взяли участь Олександр Тигов наголосив,
представники громадських ор- що перед українським малим і
ганізацій Київської області, середнім бізнесом відкрилися
бізнес-компаній України, Фе- великі перспективи після піддерації роботодавців України, писання угоди про Асоціацію
Українського союзу промислов- з ЄС. Європа акцентує увагу
ців і підприємців, а також пред- на малому і середньому бізнесі,
ставництва Європейського Сою- тоді як впродовж останнього
зу в Україні, глава Конфедерації часу він не розвивався в Україні,
будівельників України, депутати на нього чинився великий тиск,
місцевих рад, представники ви- і багатьом підприємцям довелося закривати свої компанії.
конавчої влади та ЗМІ.
«Сьогодні важливо, аби зі
Основною метою круглого
столу було напрацювання сут- сторони уряду, місцевих гротєвих пропозицій для внесен- мад приділялась увага розвитку
ня змін до законодавчих актів малого та середнього бізнесу.
України, які будуть спрямовані Адже він є важливим сектором
на розвиток малого та серед- економіки і зможе дати чималу
нього бізнесу в Україні в умовах кількість робочих місць», — заЄвропейської інтеграції. Публіч- уважив Олександр Тигов.

У засіданні круглого столу
взяв участь представник грузинської експертної групи Давид Кізірія. Він поділився досвідом Грузії, яка вже подолала
одну з найважливіших проблем
на шляху розвитку малого та
середнього бізнесу – корупцію в органах виконавчої влади. Давид Кізірія зазначив, що
головною реформою в антикорупційному курсі Грузії було
спрощення і детінізація сервісів. «Важливо, щоб у розвитку
бізнесу було мало бар’єрів. У
нас було багато експериментів у
цьому напрямку. Одні вдались,
інші – ні. Вдались ті, в яких
держава була не ініціатором, а
сприяла створенню середовища, в якому бізнес зміг би сам
знайти правильні шляхи», – зазначив представник грузинської експертної групи.
Давид Кізірія наголосив, що

Михайлович.
Завідувач підстанції екстреної медичної допомоги в Києво-Святошинському
районі
Тетяна Іванівна Волотовська
наголосила, що в автомобілях є
весь необхідний набір медичної
апаратури для надання екстреної невідкладної медичної допомоги на місці.
Радислав Кокодзей,
фото автора.

однією з реформ державної політики Грузії була легалізація
бізнесу. І саме це дало поштовх
до покращеного життя малого
та середнього бізнесу країни. На
його думку, Україна має гарний
потенціал у цьому напрямку.
Кожен з учасників круглого
столу мав змогу висловити свою
думку щодо подальшого життя
українського бізнесу в умовах
Європейської інтеграції. На завершення відбулось підписання Меморандуму про взаємодію
між громадськими організаціями та бізнесом, основним предметом якого є встановлення
партнерських взаємовідносин
та розвиток довгострокового,
ефективного та взаємовигідного співробітництва.
ГО «Бізнес-центр «Новий
початок» планує провести ряд
круглих столів, які будуть присвячені актуальним проблемам сфери бізнесу в Україні в
умовах Євроінтеграції. Нині
громадською організацією вже
напрацьовуються
пропозиції
щодо внесення змін до законодавства України, що регулює
відносини у сфері бізнесу. Всіх,
кого зацікавили подібні питання, просимо звертатися за
консультацією до громадської
приймальні ГО «Бізнес-центр
«Новий початок» за адресою: с.
Петропавлівська
Борщагівка,
вул. Озерна, 10, 2-й поверх. тел:
(067) 175-00-55.
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Понеділок, 21 липня
Перший національний
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
10:00 Перша шпальта
10:35 Перша студія
11:00 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014
11:20 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:25 Д/ф «Неповторна
Корея»
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:40 М/с «Сандокан»
14:15 Д/ф «Леонардо да Вінчі.
Реставрація століття»
15:35 Брифінг Кабміну
України
15:50 Х/ф «Сімейне розслідування» (1)
17:45 Погода
17:50 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014
17:55 З перших вуст
18:00 Euronews
18:15 Час-Ч

18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
19:55 Д/ф «Дорога амфор. Історія гальських завоювань»
21:00 Підсумки дня
21:40 Погода
21:45 Д/ф «Європа. Далі
буде...»
22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:10 «Шість кадрів»
06:40 Х/ф «Про бідного гусара
замовте слівце»
08:40 «Особистий рахунок»
08:45 ТСН
09:30 М/ф «Маша і ведмідь»
(1)
10:00, 10:35 М/ф «Аладдін» (1)
11:00 «Міняю жінку-9»
12:15, 13:10 «Сімейні мелодрами-2»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана-2» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» (1)
19:30 ТСН

20:15 Т/с «Вероніка: втрачене
щастя»
21:15, 22:25 Т/с «Справа честі» (2)
23:40 ТСН
00:00 Х/ф «Живеш тільки
двічі» (2)
Інтер

20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
22:35 Т/с «Господарка тайги-2. До моря» (2)
01:30 М/ф
ТЕТ

04:50 «Подробиці»
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-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 Х/ф «Терапія коханням»
11:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:25 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:35 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:15 «Чекай на мене»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфі і його команда» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00 17+
17:10 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:05 17+
22:40 6 кадрів
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:05 Одна за всіх

щастя»
21:15, 22:25 Т/с «Справа честі»
(2)
23:40 ТСН
00:00 Х/ф «На секретній службі Її Величності» (2)

кубок України. «Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ)»
22:40 Д/ф «Всеукраїнське
дербі»
23:40 Т/с «Господарка тайги-2. До моря» (2)
01:35 М/ф

ICTV
04:40 Служба розшуку дітей

04:45 Світанок
05:50 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
06:35 Факти тижня з О. Соколовою (повтор)
07:45 Факти. Ранок
08:15 Факти тижня з О. Соколовою (продовження)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:00 Х/ф «Погана компанія»
12:25 Х/ф «Наперекір смерті»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Наперекір смерті»
14:45 Х/ф «Олександр»
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф «Олександр»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова з А. Куликовим
00:10 Х/ф «Знаки» (2)
СТБ
05:00 «У пошуках істини. Лев
Троцький: трагедія демона
революції»
05:55 «Все буде добре!»
07:40 «Неймовірна правда про
зірок»
08:50 «Зіркове життя. Народити за будь-яку ціну»
09:45 Х/ф «Мій тато — льотчик» (1)

11:25 Х/ф «Осінній вальс»
13:25 «Слідство ведуть екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда про
зірок»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Наречений» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:35 «Доньки-матері»
00:30 Х/ф «Знак істиного
шляху» (1)
Новий Канал
05:25 Kіds Tіme
05:30 М/с «Котопес»
06:05 Kіds Tіme
06:10 М/с «Котопес»
06:35 Т/с «Ластівчине гніздо»
07:40 Т/с «Супер Макс»
11:50 Х/ф «Дублери» (2)
14:05 Х/ф «Кілери» (2)
16:00 Х/ф «Без почуттів» (2)
18:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» (2)
00:00 Т/с «Щасливі разом»
НТН

08:00 «Правда життя. Професія — вантажник»
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів» (1)
11:20 Т/с «Журов»
15:10 Т/с «Павутиння — 5»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно» (2)
23:45 Т/с «Закон і порядок.
Злочинні наміри — 9» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 6» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:30 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Буду вірною дружиною» (1)
13:20 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Карпов» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Брехун, брехун»
01:20 Х/ф «Майор Пейн»

05:10 Т/с «Говорить поліція!»

Вівторок, 22 липня
Перший національний
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:30 Спорт
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 З перших вуст
10:00 Уряд на зв’язку з громадянами
10:35 Перша студія
11:00 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014
11:20 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:25 Д/ф «Неповторна
Корея»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Погода
13:35 М/с «Сандокан»
14:10 Д/ф «Дорога амфор. Історія гальських завоювань»
15:25 Брифінг Кабміну
України
15:35 Погода
15:45 Х/ф «Сімейне розслідування» (1)
17:40 Погода
17:45 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014

17:55 З перших вуст
18:00 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
19:55 Д/ф «Лувр-Ланс. Галерея часу»
21:00 Підсумки дня
21:40 Погода
21:45 Д/ф «Платон Костюк.
Над океаном часу»
22:10 Д/ф «Таємниче місто
Гелон»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:10 «Шість кадрів»
06:50 Х/ф «Зайчик»
08:40 «Особистий рахунок»
08:45 ТСН
09:30 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
10:05, 10:40 М/ф «Аладдін» (1)
11:05 «Ілюзія безпеки. Скільки соку в соку»
12:15, 13:10 «Сімейні мелодрами-2»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана-2» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Вероніка: втрачене

Інтер
04:50 «Подробиці»
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-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 «Впізнай мене, якщо
зможеш»
11:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:40 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:50 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:55 «Футбол. Інтер-Супер-

ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфі і його команда» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00 17+
17:10 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:05 17+
22:40 6 кадрів
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:05 Одна за всіх
ICTV
04:10 Факти

04:45 Світанок
05:50 Свобода слова з А. Куликовим (повтор)
07:45 Факти. Ранок
08:15 Свобода слова з А. Куликовим (продовження)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с «Убивча сила»
12:30 Т/с «Самотній вовк»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Самотній вовк»
13:55 Т/с «Конвой PQ-17»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Конвой PQ-17»
16:35 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Т/с «Іржа»
22:10 Х/ф «Мовчання ягнят»
(2)
00:40 Т/с «Революція»
СТБ
05:20 «У пошуках істини. Любов та смерть Василя Чапаєва»
06:05 «Все буде добре!»
07:50 «Неймовірна правда про
зірок»
09:05 «Зіркове життя. Я помираю без кохання»
10:00 Х/ф «Старий новий дім»
11:40 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:30 «Зважені та щасливі — 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда про

зірок»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Наречений» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00:30 Нічний ефір
Новий Канал
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Котопес»
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Котопес»
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
08:05 Т/с «Вороніни»
09:05 Т/с «Не родись вродлива»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
15:00 Т/с «Молодіжка»
16:00 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» (2)
00:00 Т/с «Щасливі разом»
НТН
05:05 «Легенди бандитського
Києва»
05:55 Х/ф «Хабар. Із блокнота
журналіста В. Цвєткова» (1)
08:30 «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:00 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»

12:30 Т/с «Детективи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «УГРО — 4»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Шах і мат» (2)
22:50 Т/с «Елементарно» (2)
23:40 Т/с «Закон і порядок.
Злочинні наміри — 9» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 6» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:15 Т/с «ОСА» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Цезар» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. Відкриття
23:00 Події дня
23:30 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. Відкриття
01:00 Т/с «Цезар» (1)

Середа, 23 липня
Перший національний
06:00 Шустер LIVE
06:45 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:25 Погода
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:25 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 З перших вуст
10:00 Пряме включення з
Кабінету міністрів України
10:15 Погода
10:30 Перша студія
11:00 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014
11:20 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:25 Д/ф «Неповторна
Корея»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Погода
13:35 М/с «Сандокан»
14:15 Як ваше здоров’я?
15:30 Брифінг Кабміну
України
15:40 Погода
15:45 Х/ф «Сімейне розслідування» (1)
17:40 Погода
17:45 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014

17:55 З перших вуст
18:00 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Арганова олія —
біле золото Марокко»
21:00 Підсумки дня
21:40 Погода
21:45 Д/ф «Контингент. Ефіопія або смерть»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:45 Х/ф «Стережися автомобіля» (1)
08:40 «Особистий рахунок»
08:45 ТСН
09:30 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
10:10, 10:45 М/ф «Аладдін» (1)
11:10 «Ілюзія безпеки. Око
за око»
12:15, 13:10 «Сімейні мелодрами-2»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана-2» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Вероніка: втрачене

щастя»
21:15, 22:25 Т/с «Справа честі» (2)
23:40 ТСН
00:00 Х/ф «Діаманти назавжди» (2)
Інтер
04:50 «Подробиці»
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-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 Х/ф «Закоханий і беззбройний»
11:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:40 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:50 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»

20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
22:35 Т/с «Господарка тайги-2. До моря» (2)
01:30 М/ф
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфі і його команда» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00 17+
17:10 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:05 17+
22:40 6 кадрів
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:05 Одна за всіх
ICTV
04:35 Т/с «Дружини футболіс-

тів. Додатковий час»
04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Факти
05:25 Світанок
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Т/с «Самотній вовк»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Самотній вовк»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с «Убивча сила»
12:30 Т/с «Самотній вовк»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Самотній вовк»
13:55 Т/с «Конвой PQ-17»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Конвой PQ-17»
16:40 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Т/с «Іржа»
22:10 Х/ф «Снайпер-2» (2)
00:05 Т/с «Революція»
СТБ
05:15 «У пошуках істини. Прокляття колекції Ільїна»
06:00 «Все буде добре!»
07:45 «Неймовірна правда про
зірок»
09:00 «Зіркове життя. Зіркові
вінчання»
09:55 Х/ф «Ас» (1)
11:50 «Слідство ведуть екстрасенси»

12:40 «Зважені та щасливі — 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда про
зірок»
19:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Наречений» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Хата на тата»
00:30 Нічний ефір
Новий Канал
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Котопес»
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Котопес»
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
08:05 Т/с «Вороніни»
09:05 Т/с «Не родись вродлива»
11:00 Т/с «Вороніни»
15:00 Т/с «Молодіжка»
16:00 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» (2)
00:00 Т/с «Щасливі разом»
НТН
05:00 Т/с «УГРО — 4»
08:30 «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:00 Т/с «Коломбо» (1)

12:00 «Свідок»
12:30 Т/с «Детективи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «УГРО — 4»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Тіло як доказ — 3»
(2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 6» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:15 Т/с «ОСА» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Цезар» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. Світовий хіт
23:00 Події дня
23:30 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. Світовий хіт
00:20 Т/с « Цезар» (1)
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Четвер, 24 липня
Перший національний
06:00 Шустер LIVE
06:45 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:25 Погода
07:30 Ера будівництва
07:35 Ера бізнесу
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:25 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 З перших вуст
09:55 Д/ф «Таємниче місто
Гелон»
10:35 Книга ua
11:00 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014
11:15 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:25 Д/ф «Неповторна
Корея»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Погода
13:35 М/с «Сандокан»
14:15 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк
15:25 Брифінг Кабміну
України
15:40 Погода
15:45 Х/ф «Операція «Пілот» (1)
17:45 Погода
17:50 «Хочу співати». Національний відбір на ДПКЄ-2014
17:55 З перших вуст

18:00 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
20:00 Схеми
20:30 Д/ф «Київська старовина. Світ мистецтва. Барокова
примха «веселої Єлизаветъ»
21:00 Підсумки дня
21:40 Погода
21:45 Д/ф «Контингент. Ефіопія або смерть»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:25 «Шість кадрів»
06:45 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням» (1)
08:40 «Особистий рахунок»
08:45 ТСН
09:30 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
10:05, 10:40 М/ф «Аладдін» (1)
11:00 «Ілюзія безпеки. Чому
все таке дороге»
12:10, 13:05 «Сімейні мелодрами-2»
14:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана-2» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» (1)
19:30 ТСН

20:15 Т/с «Вероніка: втрачене
щастя»
21:15, 22:25 Т/с «Справа честі» (2)
23:40 ТСН
00:00 Х/ф «Живи і дай померти» (2)
Інтер
04:50 «Подробиці»
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-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 «Впізнай мене, якщо
зможеш»
11:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:40 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:50 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»

20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
22:35 Т/с «Господарка тайги-2. До моря» (2)
01:30 М/ф
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфі і його команда» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00 17+
17:10 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:05 17+
22:40 6 кадрів
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:05 Одна за всіх
ICTV
04:05 Т/с «Дружини футболіс-

тів. Додатковий час»
04:50 Факти
05:25 Світанок
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Т/с «Самотній вовк»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Самотній вовк»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с «Убивча сила»
12:30 Т/с «Самотній вовк»
12:45 Факти. Ранок
13:15 Т/с «Самотній вовк»
13:55 Т/с «Конвой PQ-17»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Конвой PQ-17»
16:40 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Т/с «Іржа»
22:10 Х/ф «Снайпер-4. Перезавантаження» (2)
00:05 Т/с «Революція»
СТБ
05:40 «У пошуках істини.
Примарні скарби гетьмана
Полуботка»
06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Неймовірна правда про
зірок»
09:20 «Зіркове життя. Самогубці-невдахи»
10:15 Х/ф «Інше обличчя» (1)
12:10 «Слідство ведуть екстрасенси»

13:00 «Зважені та щасливі — 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 «Неймовірна правда про
зірок»
19:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Наречений» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про
секс»
00:30 Нічний ефір
Новий Канал
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Котопес»
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Котопес»
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
08:10 Т/с «Вороніни»
09:05 Т/с «Не родись вродлива»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
15:00 Т/с «Молодіжка»
16:00 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» (2)
00:00 Т/с «Щасливі разом»
НТН
05:00 Т/с «УГРО — 4»
08:30 «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:00 Т/с «Коломбо» (1)

12:00 «Свідок»
12:30 Т/с «Детективи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Кедр» пронизує небо»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Низьке зимове
сонце» (2)
23:45 Т/с «Закон і порядок.
Злочинні наміри — 9» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 6» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:15 Т/с «ОСА» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Цезар» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. День ювілеїв
23:00 Події дня
23:30 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. День ювілеїв
00:20 Т/с «Цезар» (1)

П’ятниця, 25 липня
Перший національний
06:00 Шустер LIVE
06:50, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 07:20, 08:20, 13:25,
14:00, 15:40, 17:55, 18:55, 19:50
Погода
07:00, 08:00, 13:00, 18:30
Новини
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 З перших вуст
10:00 Схеми
10:35 Театральні сезони
11:00, 17:45 «Хочу співати».
Національний відбір на
ДПКЄ-2014
11:15 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:25 Д/ф «Неповторна
Корея»
13:15 Час-Ч
13:35 М/с «Сандокан»
14:15 Віра. Надія. Любов.
15:30 Брифінг Кабміну
України
15:50 Х/ф «Операція «Пілот»
(1)
18:00 З перших вуст
18:05 Euronews

19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Фантастична симфонія Гектора Берліоза»
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер LIVE
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Шість кадрів»
06:50 Х/ф «Білявка за рогом»
(1)
08:40 «Особистий рахунок»
08:45, 19:30 ТСН
09:30 М/ф «Маша і ведмідь»
(1)
10:05, 10:40 М/ф «Аладдін» (1)
11:00 «Ілюзія безпеки. Рибний
день»
12:0513:00 «Сімейні мелодрами-2»
13:55 Т/с «Величне століття.
Роксолана-2» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» (1)
20:15 «Вечірній Київ-2014»
22:15 «Світське життя»
23:20 Х/ф «Ворог держави №
1. Легенда» (2)
01:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана-2» (1)

Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13:40, 14:20 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14:50 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
22:35 Т/с «Господарка тайги-2. До моря» (2)
00:30 Х/ф «Довга дорога»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)

06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфі і його команда» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00 17+
17:00 Розсміши коміка
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Розсміши коміка
20:00 Х/ф «102 далматинці» (1)
22:00 6 кадрів
22:40 Т/с «Світлофор» (2)
23:30 Х/ф «Залишена» (2)
01:25 Надто грубо для Ю-туб’а
ICTV
05:25 Світанок
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Т/с «Самотній вовк»
07:45, 08:45 Факти. Ранок

08:00 Т/с «Самотній вовк»
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:15 Т/с «Убивча сила»
12:30 Дістало!
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Дістало!
13:55, 16:15 Т/с «Конвой
PQ-17»
16:35 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Т/с «Іржа»
23:10 Х/ф «Затяжний постріл»
(2)
01:00 Т/с «Революція»
СТБ
05:50 «У пошуках істини.
Третій Рейх проти СРСР: як
створити надлюдину?»
06:35 Х/ф «Салон краси» (1)
08:05 «Неймовірна правда про
зірок»
09:00 Х/ф «Самотнім надається гуртожиток» (1)
10:50 Х/ф «Скарлет» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 «Неймовірна правда про
зірок»

19:50 Х/ф «Найкраще літо
нашого життя» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Найкраще літо
нашого життя» (1)
00:55 Х/ф «Інше обличчя» (1)
Новий Канал
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Котопес»
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Котопес»
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
08:05 Т/с «Вороніни»
09:05 Т/с «Не родись вродлива»
11:05 Т/с «Вороніни»
16:00 Т/с «Молодіжка»
17:00 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Х/ф «Спокусник» (2)
00:20 Х/ф «Як по маслу» (2)
НТН
05:15 Т/с «Кедр» пронизує
небо»

08:30 «Свідок»
09:00 Т/с «Брудна робота»
12:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Кедр» пронизує
небо»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Втеча»
22:00 Х/ф «Колишніх агентів
не буває» (2)
00:00 Х/ф «Чорний дощ» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:15 Т/с «ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Цезар» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00, 15:20, 17:10 Т/с «Слід»
(1)
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. Вечір А. Пугачової
23:00 Події дня
01:00 Т/с «Цезар» (1)

Субота, 26 липня
Перший національний
06:00 Підсумки
06:20, 07:00, 08:00, 11:00, 13:25,
15:25, 17:05, 18:30, 20:25, 23:30
Погода
06:25 На слуху
07:05 Від першої особи
07:30 Д/ф «Здрастуй, рідне
село!»
08:05 Шустер LIVE
11:05, 17:20 «Хочу співати».
Національний відбір на
ДПКЄ-2014
11:35 Д/ф «Лувр-Ланс. Галерея часу»
12:35 Книга.ua
13:05 «Хочу бути»
13:35 М/с «Сандокан»
14:25 Т/с «Монте Крісто» (1)
15:45 Околиця
16:10 Українського роду
16:35 Д/ф «Платон Костюк.
Над океаном часу»
17:25 В гостях у Д. Гордона
18:35 Х/ф «Брат і сестра» (1)

20:30 Д/ф «Кривава весна»
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт М. Бурмаки
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Від першої особи
23:35 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
00:00 Погода
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
07:15 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Гуфі та
його команда» (1)
09:00 «Світське життя»
10:10 Х/ф «Дублерка» (1)
14:10 «Вечірній Київ-2014»
16:30 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка-5»
19:30 ТСН
20:15 «Вечірній квартал «
22:20 Х/ф «РЕД-2»
00:55 Х/ф «Месники» (2)

Інтер
04:50 Х/ф «Довга дорога»
08:00 «Школа доктора Комаровського»
08:30 «Містечко»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Мужики!»
12:00 Т/с «Ідеальний шлюб»
16:10 «Бенефіс «Кроликів». 30
років гумору»
18:05 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
22:30 Т/с «Доярка з Хацапетівки-2»
00:25 Х/ф «Зойчине кохання»
ТЕТ
06:00 Д/ф «Морські динозаври» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)

09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Фіксики» (1)
10:10 М/ф «Пінгвіненя Пайпер» (1)
11:10 Х/ф «Братик і сестричка» (1)
12:15 Х/ф «Фокус-покус» (1)
14:05 Х/ф «Дев’ять місяців» (1)
16:00 Х/ф «101 далматинець»
(1)
18:00 Х/ф «102 далматинці» (1)
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Дівчата зрозуміють
ICTV
05:30 Світанок
06:35 Х/ф «Конан-руйнівник»
08:30 Зірка YouTube
09:40 Дача
10:05 Т/с «Конвой PQ-17».
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Конвой PQ-17».
18:45 Факти. Вечір

19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Х/ф «Пароль: Рибамеч» (2)
22:10 Х/ф «Захоплення підземки 123» (2)
00:10 Х/ф «Кримінальне
читво» (2)
СТБ
06:30 Х/ф «Садко» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Хата на тата»
11:50 Х/ф «Найкраще літо
нашого життя» (1)
16:05 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
18:00 Х/ф «Партія для чемпіонки» (1)
21:50 «Вагітна у 16»
22:45 «Доньки-матері»
23:40 «Давай поговоримо про
секс»
01:20 Х/ф «Самотнім надаєть-

ся гуртожиток» (1)
Новий Канал
05:45 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07:10 М/с «Сильвестр і Твіті»
08:40 М/с «Том і Джері»
10:50 Х/ф «Червона планета» (2)
13:00 Хто зверху-1
14:55 Т/с «Супер Макс»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:40 Х/ф «Мушкетер»
20:40 Феномен
01:50 Люди Хе
НТН
04:40 «Легенди бандитської
Одеси»
05:00 Т/с «Кедр» пронизує
небо»
08:05 Т/с «Брудна робота»
11:30 «Речовий доказ». У
тенетах розпусти
12:00 «Головний свідок»

12:55 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя. Професія — телевізійник»
14:00 «Круті 90-ті»
14:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Т/с «Громадянка начальниця. Продовження»
23:00 Т/с «Говорить поліція!»
02:00 Х/ф «Чорний дощ» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:20 Т/с «ОСА» (1)
07:00 Події
07:10, 09:00 Т/с «Інтерни» (1)
09:50 Один за сто годин
10:50 Т/с «На шляху до серця» (1)
16:10 Т/с «Мій коханий геній» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Мій коханий геній» (1)
21:00 Нова Хвиля в Юрмалі-2014
00:00 Х/ф «Мій білий і пухнастий» (1)

Неділя, 27 липня
Перший національний
06:00, 07:25, 08:05, 09:00, 10:55,
13:25, 15:15, 17:05, 18:25, 23:30
Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:30 Як це?
09:55 Хто в домі хазяїн?
10:45. 17:15 «Хочу співати».
Національний відбір на
ДПКЄ-2014
11:00 Х/ф «Брат і сесетра» (1)
12:55 Д/ф «Київська старовина. Світ мистецтва. Барокова
примха «веселої Єлизаветъ»
13:35 М/с «Сандокан»
14:25 Т/с «Монте Крісто» (1)
15:25 Фольк-musіc
16:40 Театральні сезони
17:25 В гостях у Д. Гордона
18:30 Х/ф «Хлопчик на воді» (1)
20:30 Перша шпальта

21:00 Підсумки дня
21:40 «Дреди епохи»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 Концертна програма
«Українська пісня року»
01:15 Погода
Телеканал 1+1
07:00 «Велика ілюзія»
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:25 Дісней! «Гуфі та
його команда» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН
11:00 «Світ навиворіт-5:
Індонезія»
12:15 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
14:00 Х/ф «Доктор Дуліттл» (1)
15:50 «Міняю жінку-9»
17:25 «Розсміши коміка-5»
18:25 «Українські сенсації»
19:30 ТСН
20:15 «Мій малюк зможе»
21:25 Х/ф «Хроніки Нарнії.

Принц Каспіан» (1)
00:10 Х/ф «Автостопом по
галактиці» (1)
Інтер
05:35 «Містечко»
06:20 «Бенефіс «Кроликів». 30
років гумору»
08:00 «уДачний проект»
08:50 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:00 «Сусід на обід»
12:00 Т/с «Ідеальний шлюб»
16:10 Х/ф «Перевірка на
кохання»
18:10 Т/с «Доярка з Хацапетівки-2»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетівки-2»
00:45 Х/ф «Егоїст»

ТЕТ
06:00 М/ф «Пінгвіненя Пайпер» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!» (1)
10:35 М/с «Фіксики» (1)
10:55 М/ф «Школа монстрів
рулить» (1)
12:10 Х/ф «У пошуках Санта
Лапуса» (1)
14:05 Х/ф «101 далматинець» (1)
16:05 Королева балу
18:00 Країна У
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Дівчата зрозуміють
ICTV
05:40 Факти

06:15 Таксі
06:40 Анекдоти по-українськи
07:30 Зірка YouTube
08:45 Дивитись усім!
09:45 Т/с «Іржа»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Іржа»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Х/ф «Костянтин»
21:45 Х/ф «Наживка» (2)
00:05 Х/ф «Затяжний постріл»
(2)
СТБ
06:30 Х/ф «Три дні в Москві» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 «Караоке на Майдані»
11:00 Т/с «Наречений» (1)
15:10 Х/ф «Партія для чемпіонки» (1)
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:35 «Вікна-Новини» Спецрепортаж
21:05 Х/ф «Дочка» (1)
23:00 Х/ф «Дружина за контр-

актом» (1)
00:55 Х/ф «Старомодна
комедія» (1)
Новий Канал
05:35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
06:40 М/ф «Розслабся, Скубі Ду»
08:05 М/ф «Лихо мурашине»
09:45 Х/ф «Марс атакує» (2)
11:55 Файна Украйна
14:00 Т/с «Смугасте щастя»
16:10 Т/с «Вороніни»
18:40 Х/ф «Сахара» (2)
20:40 Шоумастгоуон
03:05 Х/ф «Спокусник» (2)
НТН
05:05 Х/ф «Циклон» почнеться вночі» (1)
06:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів» (1)
08:10 Т/с «Громадянка начальниця. Продовження»

11:30 «Легенди карного розшуку». Розвідка. Сутичка
примар
12:00 «Агенти впливу»
12:50 «Випадковий свідок»
13:00 Х/ф «Втеча»
15:15 Т/с «Журов»
19:00 Т/с «Павутиння — 5»
22:30 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Дрож» (3)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:20 Події
07:00 Таємниці зірок
07:55 Т/с «Три зірки» (1)
11:45 Т/с «На шляху до серця»
(1)
17:00 Х/ф «Мій білий і пухнастий» (1)
19:00 Події
20:00 Т/с «Інтерни» (1)
21:00 Нова Хвиля в Юрмалі-2014. Закриття
00:10 Comedy Woman

ОФІЦІЙНО
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
позачергова 48 сесія
РІШЕННЯ № 48/2209
від 10 липня 2014 року							

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
позачергова 48 сесія
м. Боярка

Про допомогу Збройним Силам
та щодо відпочинку дітей

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції голови Києво-Святошинської райдержадміністрації С. О. Возного та з метою продовження сприяння та допомоги в матеріально-технічному забезпеченні Збройним Силам України і поліпшення соціально-побутових умов та
допомоги щодо відпочинку дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які знаходяться
під опікою та піклуванням, дітям з багатодітних сімей, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Провести зустрічі депутатів Боярської міської ради з виборцями з метою залучення громадськості до :
– продовження надання допомоги Збройним Силам України в матеріально-технічному забезпеченні;
– поліпшення соціально-побутових умов та допомоги щодо відпочинку дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям, які знаходяться під опікою та піклуванням, дітям з багатодітних сімей.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну депутатську комісію, на секретаря Боярської міської ради Я. М. Яника та на заступника міського голови В. М. Дубовецького.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на передачу в оренду нежитлових
приміщень для здійснення підприємницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:
№

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягають передачі в оренду на конкурсних засадах

1

Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, кв. 2:
Стартова ціна за приміщення по орендній ставці 15 % під склад – 2386,51 грн. на місяць

57,5 кв. м.

2

Частина димаря за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53:
Стартова ціна за частину недіючої вежі по орендній ставці 40 % під склад – 4705, 63 грн. на місяць

24 кв. м.

3

Нежиле приміщення за адресою: м. Боярка. вул. Білогородська, 134-а: Стартова ціна за нежитлове
приміщення по орендній ставці 15 % під склад – 467,96 грн. на місяць

16,2 кв. м.

4

Нежилі приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101-а:
Стартова ціна за нежитлові приміщення по орендній ставці 18 % під склад – 830,12 грн. на місяць

641,8 кв. м.

Конкурс проводиться за таких умов використання об’єктів:
• пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з визначеним незалежною оцінкою стартовим
розміром орендної плати;
• ефективність використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об’єкта, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;
• проведення капітального ремонту (реконструкція, модернізація) орендованих основних фондів (у разі необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або відшкодування витрат на її виконання одним з учасників конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – 31.07.2014р о 10.00 (за три робочі дні до початку конкурсу).
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається найменування особи, місце знаходження (юридична адреса), вид діяльності,
контактний телефон;
до заяви додаються:
а) юридичні особи:
• належним чином засвідчені копії установчих документів;
• документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
• відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
• довідка про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство.
б) фізичні особи:
• копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи;
• копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта, платіжні реквізити
Конкурс буде проведено 06.08.2014 року об 11:30 у приміщенні Боярської міської ради.
За довідками звертатися до фінансово-економічного відділу,за адресою: Київська обл., м .Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. № 10, тел.: 41-550, головний спеціаліст з економічних питань Петруха Оксана Анатоліївна.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
позачергова 48 сесія
м. Боярка

Про затвердження заступника
міського голови

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26, п. 5 ч. 4 ст. 42 та ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити на посаду заступника міського голови Боярської міської ради Горіна Олександра Дмитровича.
2. Включити Горіна Олександра Дмитровича до складу виконавчого комітету Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

НАЦБАНК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ «ВІЙСЬКОВІ» –
НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ
Головне управління Національного банку України по
м. Києву і Київській області повідомляє, що з метою залучення
додаткових коштів для фінансування потреб армії Кабінетом
Міністрів України випущено в
обіг казначейські зобов’язання
«Військові» серії «В». Їх номінальна вартість складає 1000
гривень, строк обігу – 24 місяці
(до 18 травня 2016 року); відсоткова ставка – 7 % річних.
Сертифікат казначейського
зобов’язання «Військові» містить 4 купони; розмір доходу за
кожним купоном становить 35
гривень.

Перевагами такого інструменту інвестування коштів,
як казначейські зобов’язання
України для населення є: надійність, гарантована державою;
доступна номінальна вартість;
випуск в документарній формі на пред’явника, що значно
спрощує процедуру купівлі,
обігу та погашення; відсутність оподаткування доходів,
отриманих за казначейськими
зобов’язаннями.
Придбання зазначених державних цінних паперів – це
можливість об’єднати зусилля,
бажання та наміри долучитися до розбудови нової країни,

РІШЕННЯ № 48/2206
від 10 липня 2014 року				

м. Боярка

Про прийняття майна по проекту «Розробка та впровадження
інструментів забезпечення доступу до публічної інформації
в малих містах України»

З метою реалізації в місті Боярка проекту «Розробка та впровадження інструментів забезпечення доступу до публічної інформації в малих
містах України», що виконується спільно з виконавчим комітетом Української міської ради за підтримки Європейського Союзу (проект № DCINSAPVD/2012/297-595), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти на баланс виконавчого комітету Боярської міської ради з
балансу виконавчого комітету Української міської ради згідно з рішенням
58 сесії VI скликання Української міської ради від 3 липня 2014 р., інформаційний кіоск СК-І.П1 у складі: монітор LCD TFT 17”, 4:3, 1280x1024,
сенсорний екран: тип ПАХ, 6 мм, антивандальний, комп’ютер платформа:
Intel Celeron, об’єм оперативно-запам’ятовуючого пристрою: не менше
1024 Mb, тип носія: жорсткий диск вiд 160 Gb, колонки: акустика стерео 1
Вт, елементи зв’язку: мережева карта RJ-45, корпус: металевий, підлоговий.
2. Передачу інформаційного кіоску СК-І.П1 на баланс виконавчого комітету Боярської міської ради з балансу виконавчого комітету Української
міської ради здійснити згідно з Договором про передачу-прийняття майна
та Акта передачі-прийняття майна.
3. Дане рішення направити до бухгалтерії виконкому міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну
депутатську комісію Боярської міської ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
позачергова 48 сесія
РІШЕННЯ № 48/2204
від 10 липня 2014 року				

м. Боярка

Про звернення до Верховної Ради України
щодо дострокового припинення повноважень
Верховної Ради України VII скликання

Розглянувши звернення депутата Боярської міської ради VI скликання
О. Г. Скринника щодо дострокового припинення повноважень Верховної
Ради VII скликання, в якому зазначено, що достроковими виборами Президента України український народ розпочав процес оновлення влади. Наступним кроком має стати проведення дострокових виборів Верховної Ради.
Україна має обрати новий парламент, здатний ухвалити закони, які демонтують існуючу олігархічно-корупційну систему влади, дозволять громадянам
реально контролювати владу і стати справжніми господарями в своїй державі.
Проведення дострокових виборів парламенту підтримує абсолютна
більшість українців. Це вимога Революції гідності і вона має бути виконана.
В умовах протистояння російській агресії перевибори Верховної Ради
є ключовим завданням для очищення влади від агентів Москви і олігархів,
зміцнення національної безпеки та створення сильної проукраїнської депутатської більшості в новому парламенті.
Фракції політичних сил, що разом з народом здійснили Революцію гідності, налічують всього лише 165 народних депутатів і самостійно не можуть ухвалити жодного рішення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ № 48/2205
від 10 липня 2014 року								

Ваші гроші

18 липня
2014

проявити патріотичні почуття,
надати фінансову допомогу вітчизняним Збройним Силам з
метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави.
Міністерство фінансів та
Міністерство оборони регулярно звітуватимуть про напрямки
використання коштів, залучених від розміщення казначейських зобов’язань.
Придбати
казначейські
зобов`язання можна в установах ПАТ «Державний ощадний
банк України» за вартістю, що
встановлюється Міністерством
фінансів України.

1. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією:
внести зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо переходу на пропорційну систему виборів за відкритими списками;
вжити заходів для дострокового припинення повноважень Верховної
Ради України VII скликання відповідно до статті 90 Конституції України.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку, а також на секретаря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ДПІ у Києво-Святошинському районі повідомляє
ЮНА МЕШКАНКА КИЇВЩИНИ
ОТРИМАЛА ПРЕМІЮ
ІМ. АНАТОЛІЯ МОСКАЛЕНКА

4 липня 2014 року в Інституті
журналістики Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка відбулося урочисте вручення премії Фонду розвитку журналістики ім. Анатолія Москаленка.
Наймолодшим лауреатом премії у номінації «школярі» стала
мешканка Київщини, призерка
щорічного конкурсу Міністерства
доходів і зборів України «Очима
дитини про бюджет країни» у напрямі «Літературні твори» 11-річна
Інна Руденко. Окрім почесного ІІ
місця в конкурсі Міндоходів, школярка неодноразово ставала переможницею районних та призеркою
Всеукраїнських літературних конкурсів, є членом гуртка «Журналіст»
при Миронівському ЦДЮТ.
Враховуючи попередні заслуги
Інни Руденко та цьогорічні творчі досягнення, голова Наглядової
ради Фонду, Президент України
Леонід Кравчук нагородив наймолодшого лауреата премії та відзначив особливу роль журналіста
в об’єктивному висвітленні життя
країни.
Вітання маленькій переможниці пролунали і від директора
Інформаційно-комунікаційного
департаменту Міндоходів Віктора Косарчука, який побажав Інні

Руденко нових творчих здобутків і
невичерпного натхнення та вручив
подарунки від відомства.

У ЧЕРВНІ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ
ПРАВИЛ ЗАВЕДЕНО 78 СПРАВ

Київською митницею Міндоходів протягом червня підготовлено
та направлено до Управління Служби безпеки України в Київській області та органів внутрішніх справ
3 повідомлення про протиправні
діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення. За попередньою оцінкою вартість предметів порушення митних правил
складає 3,2 млн. гривень. Реально
вилучені предмети у 56 справах.
Типовими предметами правопорушення в червні в основному
були: валютні цінності, продовольчі
товари (фрукти), алкогольні напої
(вино), золоті злитки, мобільні телефони, ножі, психотропні таблетки та товари, які переміщувались
в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення
через митний кордон України.
Під час взаємодії між митницею
і правоохоронними органами протягом червня, від СБУ та податкових органів отримано 9 орієнтувань
та проведено 5 спільних заходів
щодо можливого незаконного переміщення товарів через митний
кордон України.

Калейдоскоп

18 липня
2014

Овен

Голос народу

БОЯРКА ПОТРЕБУЄ РОЗШИРЕННЯ МЕЖ

На адресу редакції надійшло
звернення жителів міста, у якому висловлено ряд побажань
громади щодо розробки та затвердження Генерального плану Боярки.
Зокрема, у зверненні йдеться про те, що в рамках «Плану
заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні»
очікуються зміни до Земельного
кодексу України та Закону про
місцеве самоврядування, після
погодження на Венеціанській
комісії змін до Конституції
України. Нині триває збір пропозицій щодо внесення змін до
Земельного кодексу України.
На думку активістів, це вдалий час, щоб вирішити одну з
найгостріших проблем міста:

нестачу територій для подальшого розвитку.
Далі цитуємо авторів звернення:
«Процес розробки та затвердження Генерального плану
міста триває вже не одне десятиліття. Можливо, варто почекати ще кілька місяців, але
добитися розширення існуючих меж міста. Адже специфіка
району впродовж останнього
часу змінилася. Земельні угіддя,
які ще двадцять років тому використовувалися як землі сільськогосподарського
призначення, пустують і заростають
бур’янами.
Згідно з інформацією з Вікіпедії, сусідня Білогородка, маючи офіційно 12,6 тис. населення, займає територію близько
55 кв. км. Тарасівка при понад

5 тис. населення займає понад
4,7 кв. км. Вишневе займає територію у 25 кв. км, маючи понад 37 тис. населення, а Боярка,
маючи понад 35 тис. жителів,
займає всього 13 кв. км.
З огляду на це вважаємо,
що потрібно докласти максимум зусиль для розширення
існуючих меж міста. Зокрема,
село Нове, яке нині фактично
є частиною міста, а юридично
підпорядковане Тарасівській
сільській раді, може стати одним цілим з Бояркою. Варто
було б ініціювати перегляд меж
Боярки з Білогородкою та Петрівським.
Наявність вільних територій –
це запорука сталого розвитку
будь-якого населеного пункту.
Від цього залежить і подальший
розвиток Боярки».

Фотофакт

СМАЧНА ЮШКА ВІД БОЯРСЬКИХ РИБАЛОК

Вже традиційно на День
рибалки біля Лодочного ставка запалало вогнище під великим казаном. Руки досвідчених рибалок, за сумісництвом
кухарів, священнодіяли: рибка велика та маленька, овочі,
прянощі та секретні інгредієнти по черзі відправлялися у

Добрівський та депутат міської
ради Олександр Боднюк.
За словами голови правління громадської організації
«Відродження Притварки» Валентина Лупича, святкування
Дня рибалки проводиться від
початку існування організації –
з 2005 року.
Нині організація нараховує
близько 100 осіб. Це люди, які
люблять не лише ловити рибку
та їсти юшку, а й дбають про
водойми міста. Зокрема, опікуються Церковним та Лодочним
киплячу воду. Аромат юшки ставками.
Так, у 2014 році активісти
розпливався у повітрі, а ніздрі
усіх присутніх роздималися в організації проводили роботи з
чищення та зариблення ставків.
очікуванні дива.
Кожна юшка – неповторна, Навесні було висаджено біля
але традиційно смачна. Цього- озер 40 саджанців верби матсурічне святкування Дня рибалки дана. Також за активної участі
також зібрало чимало учасників. рибалок відбувалося святкуванСеред них міський голова Тарас ня Водохреща та Івана Купала.

Рецепи від Галини
Риба «Що зловили, те й приготували»
Інгредієнти:

Час приготування – 20-25 хв.
Це різновид гуляшу, але рибний. Використовувати можна будь-яку рибу, яка попадеться на
• риба – цікаво, якщо
гачок.
різних видів
Готуємо страву в казанку на вогнищі. Чис• зелень – 1 склянка
тимо рибу, видаляємо кістки та ріжемо на неве(подрібнена)
ликі шматочки. Солимо, перчимо та поливаємо
• томатна паста – 100 гр. лимонним соком (половиною лимона). Зелень,
• цибуля – 2 шт.
дрібно нарізані цибулю і часник, кілька шматоч• часник – 2-3 зубчики ків лимону (без цедри) смажимо у невеликій кількості олії (у казанку) на сильному вогні. Для тих,
• олія – 50 гр.
хто любить гострі страви, можна додати перцю.
• лимон – 1 шт.
Отриману суміш змішуємо з томатною пас• перець червоний
тою, додаємо рибу та тушкуємо на невеликому
мелений – за смаком
вогні 15–20 хвилин. Перед вживанням посипає• сіль – за смаком
мо свіжою зеленню.

Шашлик «За 15 хвилин до пікніка»
Інгредієнти:

Пропоную Вам швидкий, головне безпрограшний варіант маринування шашличка. Ре• м’ясо (свинина) – 1 кг цепт запропоновано з розрахунку на 4 особи.
Нарізаємо свинину шматками та промиває• цибулинка – 2-3 шт.
мо холодною водою. Солимо та перчимо трохи
• кефір – 1 стакан
більше, ніж Вам хотілося б. Додаємо нарізану
• сік лимонний – 3 ст. л.
товстенькими кружальцями цибулю. До склян(половинка середнього
ки окропу додаємо лимонний сік та заливаємо
лимончика)
м’ясо. Обережно перемішавши, даємо йому відпочити 5 хв.
• окріп – 1 склянка
До кефіру додаємо дрібно порізану зелень
• сіль – за смаком
і заливаємо м’ясо. Перемішуємо, і через 10 хв.
• зелень – кріп,
його вже можна готувати. Замариноване за цим
петрушка
рецептом м’ясо буде ніжним і матиме натураль• перець чорний,
ний смак, на відміну від маринованого у великій
мелений – за смаком кількості спецій.

Яловичина «Ялинкова»
Інгредієнти:
• яловичина – 1 кг
• болгарський перець
– 3 шт.
• цибулинки –
2-3 (середні)
• помідори – 4 шт.
• зелень
(кріп та петрушка) –
за смаком
• сіль, перець –
за смаком
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Складаємо в кошик: яловичину (шириною
5-7 см), болгарський перець, цибулю, помідори,
спеції, зелень та фольгу. Ідемо до лісу з друзями.
Готувати страву ми будемо на вугіллі.
На фольгу викладаємо кілька ялинкових
зелених гілок (їх потрібно зірвати не з верхівки,
щоб не зашкодити деревцю, підійдуть бокові
гілочки). Зверху на них викладаємо посолений
та поперчений шматок яловичини, розрізані на
великі шматочки перець, помідори та цибулю.
Зверху викладаємо зелень (дрібнити не потрібно). Загортаємо в 3-4 шари фольги і викладаємо цей пакуночок прямо на вугілля (слідкуйте,
щоб ялинкові гілочки опинилися знизу). Для
запікання нам буде достатньо 20 хв. Звичайно,
ялинкові гілки ми не їмо.

Наша пошта

ДЯКУЮ ЗА
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
ТА ЧУЙНІСТЬ
Так сталося, що через травму
я змушений був провести певний час на лікарняному ліжку у
Центральній районній лікарні.
На сторінках нашої газети
«Боярка-інформ» хочу висловити щиру вдячність людям,
відданим клятві Гіппократа
та справжнім професіоналам
хірургічного відділення ЦРЛ:
нейрохірургу Володимиру Федоровичу Грицику та хірургу
Андрію Володимировичу Вакару, а також медичній сестрі
Світлані Василівні Вальковець.
Хай Бог благословить вас за добро, яке ви несете людям.
Михайло Мельник,
колишній пацієнт

Більше уваги приділіть вирішенню родинних
і побутових питань. Сприятливий час для благоустрою свого будинку, початку косметичного ремонту, розробки дизайнерських рішень. Також
зросте ентузіазм у творчій діяльності.

Телець

Не виключена поява перспективних ідей про
те, як поліпшити своє матеріальне становище.
Цей період принесе більше спілкування. Ймовірне отримання важливих і приємних новин. Більше
активності стане спостерігатися в особистих стосунках.

Близнюки

У цей час варто розвивати ерудицію та навики
спілкування. Друга половина липня принесе успіх
у фінансових справах, вдалими виявляться покупки. У роботі в цей час треба проявити ініціативу.

Рак

Друга половина липня додасть допитливості,
зросте інтерес до того, що відбувається довкола вас.
Швидше за все, ви частіше опинятиметеся у вирі
подій. Проявляйте особисту привабливість і демонструйте свою ерудицію, щоб привернути увагу
цікавих людей.

Лев

У другій половині місяця активність знизиться.
Вам захочеться частіше знаходитися наодинці або
в компанії коханої людини. Ви зможете зібратися з
думками, розібратися в своїх почуттях.
Варто виконати роботи у будинку, а також на
дачній ділянці.

Діва

Друга половина місяця принесе більше зустрічей з друзями, а також розширить коло нових друзів. Друга половина місяця обіцяє більше поїздок,
проте в подорожах прагніть уникати поспіху.

Терези

У другій половині місяця бажано зосередитися
на кар’єрі і досягненні власних цілей. Це час для
планування та створення довгострокових планів.
Фінансові успіхи залежатимуть від вашої енергійності, рішучості та сміливості.

Скорпіон

Скорпіони зможуть сприятливо вирішити питання, пов’язані з фінансами. Це вдалий період
для погашення заборгованості і отримання кредиту. В особистих стосунках не виключені важливі
зміни. Друга половина місяця принесе Вам активність та рішучість у всіх справах.

Стрілець

У другій половині місяця нові знайомства
ґрунтуватимуться більше на фізичному тяжінні.
Це може закінчитися пригодами і яскравим, але,
швидше за все, нетривалим романом.

Козеріг

Зараз час визначитися з пріоритетами, виділити найважливіші завдання заради підвищення
в кар’єрі. Друга половина місяця сприятлива для
особистих стосунків. У існуючих союзах спостерігатиметься період гармонії і згоди. У самотніх
Козерогів з’явиться більше можливостей почати
серйозні стосунки.

Водолій

Романтичний настрій Водоліїв сприятиме новим знайомствам, побаченням, любовним романам. Ймовірні успіхи в творчій діяльності, у змаганнях, конкурсах. Друга половина місяця обіцяє
успіх в професійній діяльності.

Риби

Друга половина липня принесе романтичний
настрій, в цей час можливі нові знайомства, побачення, а також успіхи в творчій діяльності. Кінець
місяця може відкрити перед вами нові перспективи у роботі.

ПРОКУРАТУРА НА СТОРОЖІ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

Забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності – запорука економічного розвитку держави.
Необґрунтоване втручання
органів державної влади та правоохоронних органів у діяльність суб’єктів підприємництва
завдає шкоди не лише бізнесу, а
й державі внаслідок формування несприятливого інвестиційного середовища, зменшення
кількості робочих місць, недоотриманих податків та зборів від
суб’єктів, які внаслідок такого
тиску припиняють займатися
підприємництвом.

З метою забезпечення оперативного реагування на факти
незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів із боку службових
осіб контролюючих і правоохоронних органів, у прокуратурі
Києво-Святошинського
району запроваджено практику
отримання такої інформації на
телефони «гарячої лінії».
Номери телефонів «гарячої
лінії» прокуратури району, за
якими можна телефонувати в
робочі дні з 9:00 до 18:00 і повідомляти про факти порушення

прав фізичних осіб-підприємців та господарюючих суб’єктів,
незаконного втручання в їх господарську діяльність, тиску з
боку органів державного контролю та правоохоронних органів:
(044) 406-00-66, (04598) 5-00-01.
Жодне звернення вказаного
змісту не залишиться поза увагою прокуратури району.
Руслана Нацик,
старший прокурор прокуратури
Києво-Святошинського району
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Гість сторінки

18 липня
2014
ТУАЛЕТ
В туалеті, як на троні,
Кум сидить, дрімає.
Видно все, як на долоні,
Бо дверей немає.
Йшла в цей час повз його хату
Вулицею Алла.
— Куме, будете багаті,
Я вас не впізнала.
Тільки що це ви розсілись
На очах у люду?
Хоч би двері почепили
На цю халабуду.
Чи рядном яким закрились –
Соромно дивитись,
Щоб ви, куме, провалились,
Щоб вам не відмитись.
Кум Петро відповідає:
— Досить мене клясти.
А чому дверей немає? –
Тут нема що красти.

Боярське мистецьке братство представляє
Коли трамвай наздоганяли.
Стояли в черзі в магазині
І не кололо в боці й спині.
А як з роботи повертались,
Також швиденько управлялись,
Та йшли до спальної кімнати
І починали стрес знімати.
Всю ніч і крики, і зітхання,
Бо ми займалися коханням.
А зараз — цілий день удома,
Якась хандра і перевтома.
Вже зовсім інші процедури:
То міряєм температуру,
То тиск, то цукор, то компреси,
Мікстурами знімаєм стреси.
Пігулки різні, натирання.
І вже тепер не до кохання.
Осіпенко Любов Кирилівна народилася
1 листопада 1956 року. Навчалася і працювала у Боярці.
Писати вірші почала ще в юні роки, але
перша збірка «Жіночі таємниці» побачила
світ лише 2004 року. Згодом вийшли ще
дві збірки «Калинова гілка» (2007 р.) та
«Для чого люди на землі» (2012 р.).
ХОРОБРИЙ ДІД
Дід працює в охороні,
Хоч старенький він уже.
Виліз чуб і сиві скроні,
Але базу стереже.
Працювати є охота,
Хоч і сили вже нема.
Йде вночі на ту роботу,
Щоб не їсти хліб дарма.
Тож онук спитав з любов’ю:
— Чи не страшно уночі?
Бо тобі з твоїм здоров’ям
Краще грітись на печі.
— Запитання в тебе класне.
Зараз, внучку, поясню.
Ну, спочатку, звісно, страшно,
Поки міцно не засну.
СТАРЕЧЕ КОХАННЯ
Два дідусі на лавочці сиділи,
Пригадували роки молодії,
Беззубими ротами шамкотіли,
Сільські перетираючи події.
І тут старенькі ледве не зомліли –
Повз них пройшли сучасні молодиці.
Аж губи затремтіли й побіліли –
Їх спокусили груди і сідниці.
Ну що робить з старечою любов’ю?
Бо не здійсненні дідові бажання.
О Господи, забрав ти в них здоров’я,—
То забери думки і сподівання.
ЧУДОВІ ЧАСИ
Згадала я часи чудові,
Як молоді були, здорові,
Що б не робив — було в охоту,
Швиденько бігли на роботу.
Встигали все за півгодини:
Зібрати у садок дитину,
Поїсти, вмитися охоче,
Підфарбувати губи й очі.
І що, і як болить не знали,

ХТО УКРАВ ГРОШІ
Чоловік дійшов до точки
І кричить на Маню:
— Полюбуйся на синочка –
Твоє виховання.
Робить твій коханий Женя
Справи нехороші,
Знову лазив по кишенях —
І поцупив гроші.
Захистить дитя хотіла,
Не була б то мати:
— Гроші я взяла для діла,
Перестань волати.
— Якби ти взяла, Марійко,
Вигребла б до краю,
Не лишила б ні копійки —
Я твій почерк знаю.
ШОПІНГ
Шопінг — це похід по магазинах.
І вони це роблять залюбки.
Хто вони? — цікавляться мужчини.
Ну, звичайно ж, ваші жіночки.
Все ходили б, приміряли,
Мацали б руками кожну річ,
Якби бутіки не зачинялись,
Вешталися б, певно, цілу ніч.
І якщо для них це відпочинок,
Настрій підіймає, бадьорить,
Надає наснаги щохвилини,
Що ж тоді їх стомлює, скажіть?
БАЛАКУЧІ ВАГИ
Якось зважитись я підійшла,
На ваги наступила поважно,
Аж цікавість мене пройняла –
Поглядаю на цифри уважно.
А вони ж мерехтять, як вогні.
Це була моя прикра поразка,
Бо ваги проказали мені:
— По одному ступайте, будь ласка.
МАМИНА ТУРБОТА
Мати сина виряджає
В армію служити.
Тяжко плаче та зітхає:
— Що ж мені робити?
Ти ж такий іще зелений,
Толком не дозрів,
Як же будеш там без мене
Серед тих «дідів»?

Я прошу тебе, серденько,
Буде щось не так, —
То чорнилом червоненьким
Напиши листа.
Я відразу здогадаюсь,
Вмить туди примчу,
З командирами полаюсь,
Сина захищу.
Час минув, і син хоробрий
Написав листа:
— Все у мене дуже добре
В будні і в свята,
Ну, а решту зрозумієш
Ти, мабуть, сама,
Бо червоного чорнила
Тут, на жаль, нема.
КАЙФОВІ РОЗВАГИ
Коли була душа моя розбита,
Звернувся за порадою до друга.
Той підказав, що слід мені зробити,
Щоб зняти і депресію, й напругу.
І він почав мене сумлінно вчити:
Як відійти від попередніх звичок,
Закинути роботу й відпочити,
Увагу перемкнуть на молодичок.
Таке життя нікому не завадить.
Покайфував добряче і в охоту.
Та тільки хто тепер мені порадить,
Як знову повернутись до роботи?

ЗАЛИШИЛА ЧОЛОВІКА
Залишила жінка чоловіка,
Подалася іншого шукать.
— Не така вже цяця він велика,
Щоб любить його і догоджать.
— Ну, а як же він себе поводив,
Як розлуку ту перехворів?
— Так радів, що місця не знаходив
І від щастя ледве не здурів.

ГОСТИННА КУМА
Лан пшеницею і житом колосився.
Кум до мене на обід напросився.
Я ж його із нетерпінням чекала,
Щохвилини у вікно виглядала.
Стіл багатий я для кума накрила
І смачного напекла-наварила.
Є варенички, домашня ковбаска,
Тож заходьте, любий куме, будь ласка.
Бачу, сунеться мій кум через кладку.
Хоч би взяв мені якусь шоколадку
Чи трояндочку, чи просто ромашку,
Чи вина, а чи горілочки пляшку.
І від цього мене просто коробить,
Але думаю, що кум ще відробить.
Тільки марно я на це сподівалась,
Загравала і дарма посміхалась.
Він наївся за столом і напився,
На канапу в черевиках звалився.
Після того, коли трохи проспався,
То підвівся і додому подався.
— А забрали б тебе куме, собаки,
Бо нема від тебе толку й подяки.
Тож іди додому, куме-соколе,
І на очі не з’являйся ніколи.
ЩАСЛИВІ ВИХІДНІ
Ідея народилася в Петра,
До цього хоче й жінку залучити.
— А знаєш, люба, мабуть, нам пора
У вихідні гарненько відпочити.
— І я також подумала про це,
Та щоб було без зайвої мороки,
На вогнищі засмажимо м’ясце
Та поспіваємо пісень у караоке.
— Та ні, ти зрозуміла все не так.
У мене вже заведено автівку.
Ти ж знаєш, розслаблятись я — мастак.
Бувай, кохана, аж до понеділка.

ДІДОВА ПРОБЛЕМА
Дід прийшов до кабінету
Лікаря Євгена
І повідав, що у нього
Сталася проблема.
— Як боротися з бідою?
Підкажіть, благаю.
Кожен день о шостій ранку
Я нужду справляю.
Лікар вислухав старого,
Ну а потім каже:
— Тож позаздрить кожен може
На здоров’я ваше.
Дуже добре, що у вас
Це перед сніданком.
— Все це так, та прокидаюсь
Я о сьомій ранку.
КЛОПИ
Запитала у сусідки Жанна:
— Як клопів позбутися з дивану?
Купувала різні хімікати,
А вони все виживають, кляті.
— Є порада в мене бездоганна:
На морозець винеси дивана.
Я цей метод також «приміняла»
І вся нечисть змерзла і пропала.
— Ця порада не така вже вдала,
Я її також перевіряла.
Той диван, що мусив вимерзати,
Знов клопи заносили до хати.
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