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ОБІЦЯНЕ — ЗА ТРИ МІСЯЦІ

7 серпня голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра взяв участь в урочистому відкритті капітально відремонтованих палат у терапевтичному відділенні Центральної районної лікарні
для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Цій події передували звернення ліквідаторів трирічної давнини
до голови Києво-Святошинської
райдержадміністрації щодо покращення умов лікування у ЦРЛ.
Прохання ліквідаторів почув новопризначений на той
момент голова РДА Сергій Возний, який під час відвідин Боярки 9 травня цього року завітав до
Центральної районної лікарні.
На виконання даної обіцянки йому знадобилося три місяці, тоді як його попередникам і
трьох років виявилося замало.
Завідувач терапевтичного відділення ЦРЛ Микола Цимбалюк
з гордістю показує п’ять світлих
палат з функціональними ліжками, окремими санвузлами, холодильниками та мікрохвильовими
печами, розраховані на комфортне лікування пацієнтів.

Головний лікар ЦРЛ Василь Кравченко під час урочистостей щиро подякував
голові РДА Сергію Возному за
оперативне виконання обіцянки, а міжнародній благодійній
організації «Захист дітей Чорнобиля» та скаутам з МБФ м.
Клюз (Франція) за оснащення
палат функціональними ліжками, кріслами-каталками тощо.
Урочиста мить – голова облдержадміністрації Володимир
Шандра та голова райдержадміністрації Сергій Возний перерізають синьо-жовту стрічку.
Нові палати відкрито!
Після цієї урочистої миті
голова облдержадміністрації
Володимир Шандра зустрівся з представниками громадськості та відповів на всі їх запитання.

НАШИХ ВОЯКІВ ЗУСТРІЧАЮТЬ «ХЛІБОМ-СІЛЛЮ»
Зі сходу України у відпустку додому до Боярки цими днями прибули учасники АТО: 37-річний Ігор Шевченко, боєць розвідвзводу 3 батальйону 72 бригади, та 32-річний Денис Рябов, боєць спецбатальйону
МВС «Київщина». Постріли та вибухи, небезпека та смерть — атмосфера, якою ще кілька днів тому дихали
наші земляки.
Зустріч з вояками відбулася у приміщенні редакції газети «Боярка-інформ» на запрошення представників ГО «Боярська Самооборона», Громадської ради та ініціативної групи від церков міста. Приємним
сюрпризом для вояків стали привітання та вручення грамот і подарунків від «Боярської Самооборони».
Розмова з учасниками АТО, з огляду на їх небагатослівність, була нетривалою, але емоційною.

НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ
Ігоря Шевченка, як колишнього десантника-розвідника, призвали до армії 28 березня цього
року. Він залишив у Боярці родину та роботу і взяв до рук зброю.
На війні, як на війні.
Його бригада під Амвросіївкою Донецької області потрапила у саме пекло. У пам’яті,
мабуть, назавжди залишаться
обличчя втрачених товаришів.
А ще подеколи суперечливі накази керівництва та жорстокість воєнного часу.
Ігор розповів, що у перші дні
після призову до армії довелося
зіткнутися з повною невлаштованістю. Це вже пізніше — після
другого обстрілу — вояків забезпечили формою, захисними шоломами, бронежилетами, нормальним харчуванням,
спальними мішками, карематами
тощо. Він навіть відвик спати, як
звичайна людина — у справжньому ліжку і без пострілів. Напруження та пережиті випробування
наклали відбиток на нервову систему. І він ще не знає, як буде повертатися до мирного життя. Але
щиро прагне, щоб війна якомога
швидше закінчилася.

Останнє місце роботи Дениса — завод «Вентс». Гортаючи газету з оголошеннями про прийом
на роботу, він побачив інформацію про набір чоловіків до спецбатальйону МВС «Київщина».
Батьки, звісно, дуже переживали. Рішення Дениса та
його подальше життя у військовій формі кардинально змінили
молодого чоловіка.
«Я був звичайнісіньким хлопцем, закінчив Боярську ЗОШ № 5,
створював чимало проблем вчителям, батькам. Але загроза, яка
нависла над моєю країною, змусила мене взятися за зброю».
Про службу він розповідає
мало та неохоче. Місце дислокації батальйону на момент від’їзду
було в Новоайдарі Луганської
області. Служба відбувається
у тісному зв’язку з військовою
розвідкою. Армія тіснить сепаратистів, міліція утримує позиції. Наряд на блокпості триває
близько 4-6 годин. Представники Збройних Сил не мають права
проводити перевірку автомобілів, документів. Цю місію виконують бійці спецбатальйонів
МВС, а військовослужбовці забезпечують збройну підтримку.
За словами Дениса Рябова,
жителі міст, звільнених від сепаратистів, зустрічають армію
з радістю та «хлібом-сіллю».
Оскільки дуже натерпілися від
безчинств з боку найманців.
Молодий чоловік переконаний у перемозі Української армії
та сил АТО. А ще — він пообіцяв
обов’язково повернутися, і, коли
все закінчиться, розповісти нам
про все, що пережив на війні.

«Я БУВ ЗВИЧАЙНИМ ХЛОПЦЕМ»

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

З Денисом Рябовим через
кілька днів ми зустрілися в редакції ще раз. Молодий чоловік розповів, що пішов до спецбатальйону «Київщина» добровольцем.
«Так склалося, що я не був
на Майдані, — розповідає військовик. — Але коли розпочалася агресія з боку Росії, не міг
залишатися осторонь».

Хлопці, повертайтеся живі та
неушкоджені. І якомога швидше.
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СЕСІЯ РОЗПОЧА ЛАСЬ… І ПЕРЕРВА ЛАСЬ
7 серпня 2014 року в актовій залі військового ліцею ім. І. Богуна
відбулось перше пленарне засідання чергової 49 сесії Боярської міської ради. Перед його початком у залі зареєструвались 33 депутати.

Фото О. Підручного

Під час процедури затвер- саме в момент, коли було запродження порядку денного було поновано розглядати внесені «з
внесено «з голосу» кілька пи- голосу» пропозиції в загальнотань. Зокрема, про внесення му порядку, тобто уже після тих,
змін до порядку надання ма- що були узгоджені в порядку
теріальної допомоги, а також денному. Деякі збурені депутапро відміну рішення сесії від ти з фракції «УДАР» та колишні
25.04.2013 № 32/1515 «Про за- «регіонали» пішли на зрив сесії,
твердження території зелених бо хотіли розглядати «паркове
насаджень загального користу- питання» першим. Зрозуміло,
вання парку Перемоги та парку що за таких обставин депутаім. Т. Г. Шевченка в м. Боярка». ти не змогли дійти згоди, адже
Власне на цьому конструк- першочергове значення мали ті
тивна робота і завершилась. питання, що торкалися інтерПитання щодо черговості роз- есів усієї громади міста, зокрегляду питання про міські пар- ма і близько сотні земельних
кові зони, з точки зору частини питань окремих боярчан.
депутатів та присутніх гостей,
Присутні в залі представни- вуючий на сесії міський голова йти згоди щодо подальшої ровиявилося актуальнішим за ки громадськості та депутати Тарас Добрівський оголосив пе- боти сесії залишилася марною.
решту питань порядку денно- районної ради зчинили спочат- рерву. Втім, депутати, які зали- Тож перше пленарне засідання
го, серед яких такі важливі для ку сварку, яка згодом ледве не шили сесійну залу, до роботи так 49 сесії завершилось на стадії
життєдіяльності міста, як бю- перейшла в бійку.
і не повернулись. Спроба місь- обговорення порядку денного, а
джетні, архітектурні, земельні
Частина депутатів демон- кого голови зібрати керівників подальшу роботу сесії відкладетощо. Коса на камінь найшла стративно вийшла із зали. Голо- фракцій та політичних сил і ді- но на невизначений час.

ВОДА — ДЖЕРЕЛО НАШОГО ЖИТТЯ
Проблеми з водопостачанням у Боярці вже здавна хвилюють
громадян. Аби задовольнити мешканців міста життєдайною водою,
впродовж останніх років КП «Боярка-Водоканал» вдавалося до різних
рятівних заходів.
За сприяння Боярської міської ради було введено в експлуатацію
нові свердловини, встановлено лічильники, здійснено часткову заміну труб водогону. Проте ці та інші заходи не рятують уповні мешканців
Боярки, серед яких потерпають не тільки приватники, а й цілі організації, зокрема, дитсадочки, школи, лікарні тощо.
Особливо загострилася ситуація цього року. На тлі військової
агресії на сході країни, де гинуть сотні українських вояків, додалися
не менш загрозливі проблеми комунального господарства. З-поміж
них — нестача води. Про це «Боярка-інформ» запитала у директора
КП «Боярка-Водоканал» Миколи Давиденка.

— Миколо Івановичу, для Вас
перебої з водопостачанням або
його відсутність у місті проблема не тільки особиста, а й фахова. Ваше підприємство працює
на межі можливого. Що маєте
сказати боярчанам?
— Спекотні дні, які вже понад місяць вражають територію
України, виявилися нестерпними не тільки для боярчан,
а й для працівників Боярського водоканалу. Насамперед ми
вибачаємося перед тими добросовісними мешканцями, які
своєчасно сплачують за воду,
встановили лічильники, економно користуються життєдайною водою, проте потерпають
від її нестачі.
Водночас змушений говорити про багатьох користувачів міського водогону, які, на
жаль, різними шляхами уникають встановлення лічильників. Ці громадяни, а йдеться переважно про мешканців
приватного сектора, без обліку
користуються поливом, маючи зареєстрованими у помешканні 1-2 людини, насправді
беруть на проживання кілька
осіб, які за користування водою не сплачують.
— Зрозуміло, що це значні недодані до бюджету міста кошти, зростання заборгованості
КП «Боярка-Водоканал». Яке
фінансове становище Вашої організації?
— Відверто визнаю, що наше
фінансове становище дуже
складне. Але ми не пішли шля-

хом підвищення тарифів. І це
в той час, коли в усій державі
тарифи зростають. З ініціативи
та підтримки міського голови
Тараса Добрівського, за сприяння депутатського корпусу,
міської ради та її виконкому,
тарифи утримуються на рівні
минулих років. Дуже сподіваюсь, що боярчани, зокрема
злісні неплатники, гідно поцінують такі наші зусилля.
— Яких же заходів вживають працівники водоканалу зараз, аби тримати ситуацію під
контролем?
— Щоб уникнути неприємностей з водопостачанням,
були розроблені певні програми та заходи. Серед них — капітальний ремонт трьох свердловин в історичній частині міста,
які забезпечують водою вулиці
Лисенка, Декабристів, Кібенка
та інші. На жаль, деякі свердловини вже вичерпали власний
ресурс постачати воду зі своїх
горизонтів.
На часі також заміна насосного обладнання, диспетчеризація всіх свердловин, заміна
застарілої арматури та інші заходи, які дають можливість
утримати тарифи та надавати
якісні послуги.
— Програми — це добре, але
які сьогодні реалії?
— На жаль, не все із запланованого нині працює. Фінансова
заборгованість водоканалу по
сплаті за електроенергію зараз
сягає 800 тис. грн. Це в свою
чергу борги за водопостачання
різних боярських підприємств і
організацій.
Так, гуртожиток заводу
«Арксі» заборгував 113 тис. грн.,
Києво-Святошинські
тепломережі — понад 1 млн. грн.,
бюджетні установи — понад
500 тис. грн. На жаль, цей перелік можна продовжити.
— Миколо Івановичу, дякуємо
за розмову. Щось хочете сказати на завершення?
— Працівники КП «БояркаВодоканал» сподіваються на
порозуміння із споживачами,
на їхню співпрацю з нами та бережне ставлення до національних природних скарбів. Адже
вода — це джерело життя.

ДОПОМОЖІТЬ
ВРЯТУВАТИ ДИТИНУ
Просимо всіх небайдужих допомогти важко хворому 17-річному
Віталію, сину працівника відділу
бухгалтерського обліку, звітності
та контролю ТВБВ № 10026/0830
Мрачковської С. А.
Світлана Адамівна працює в
системі Ощадбанку понад 30 років,
два роки тому у неї трагічно загинув
чоловік.
У сина виявлено дві пухлини головного мозку, які потребують негайного оперування та проходження курсу хіміотерапії. Спеціалісти
кіберклініки ім. Спіженка беруться
здійснити таку операцію, але мати
юнака не в змозі самостійно розрахуватися за операцію та лікування,
які коштують понад 120 тис. грн.
Одержувач: ТВБВ № 10026/0830
філії головного управління по м.
Києву та Київській області АТ
«Ощадбанк» м. Боярка
МФО 322669, транзитний рахунок № 292489830011, ЄДРПОУ
09322277
Картрахунок № 26254560535411
Призначення платежу: Допомога на лікування сина Мрачковській
Світлані Адамівні, ідентифікаційний номер 2442700542.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Через аномально високу температуру повітря різко збільшились витрати води населенням.
Постійно задіяні 40 артсвердловин, але води катастрофічно не вистачає, резервуари не
встигають наповнюватись.
Звертаємо Вашу увагу та просимо бережно, з економією використовувати воду тільки для
господарсько-побутових потреб, а не використовувати на полив, миття доріжок та ін.
Нестача води змусила комунальне підприємство «Боярка-Водоканал» відключати воду вночі,
щоб наповнювати резервуари. Просимо з розумінням поставитись до такої кричущої проблеми. Бережно користуйтеся водою самі, а також попередьте про це сусідів.
Адміністрація
КП «Боярка-Водоканал»

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Впродовж другої половини липня 2014 року:

• до аварійно-диспетчерської служби управління від
мешканців надійшло 391 заявка, в т. ч. сантехнічних робіт — 68; електротехнічних — 41; по вивезенню твердих
побутових відходів — 57; з вуличного освітлення — 17;
по ліфтовому господарству — 105;
• зафіксовано випадки забивання каналізації житлових будинків мешканцями по вул. Жуковського,1-а
(овочеві, харчові відходи), по вул. Лінійній, 30, п. 1
(ганчірки, сміття, харчові відходи), по вул. Молодіжній,
77, п. 2 (ганчірки, побутове сміття), по вул. Маяковського, 41 (ганчірки, овочеві відходи);
• спільно з Києво-Святошинським РП «Київобленерго» замінено старі електролічильники на нові по
вул. Молодіжній, 74, вул.Білогородській, 134-а;
• згідно із заходами по підготовці до зимового періоду
закінчуються ремонтні роботи внутрішньобудинкових
мереж по вул. Білогородській, 27; по котельні «Космос»
готовність — 68 %, по котельні 40 років Жовтня, 49 готовність — 86 %, проведено роботи по ремонту запірної
арматури, насосів, вентиляторів; чистки котлів, обладнання; розпочато роботи по теплових мережах; підготовлено акти готовності житлових будинків до роботи
в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. на 50 будинків
із 106, що складає — 47 % готовності житлового фонду.
• Працівниками дільниці благоустрою виконано роботи по асфальтуванню вул. Шевченка; зрізано аварій-

не дерево по вул. Білогородській, 19; проводиться покіс
трави, формування кущів на пл. Перемоги, вул. 50 років
Жовтня;
• за сприяння депутата Боярської міської ради
Андрія Арчакова встановлено паркани на квітниках по
вул. Молодіжній, 74.
Робота з боржниками за житлово-комунальні послуги
продовжується:
• задоволено позовну заяву про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму
23192,02 грн.;
• у провадженні Києво-Святошинського районного
суду знаходиться на розгляді 2 позовні заяви про стягнення заборгованості на загальну суму 11767,70 грн.;
• до відділу державної виконавчої служби подано
2 справи про примусове стягнення заборгованості на
суму 4397,08 грн.;
• інспекторами рознесено 202 попередження щодо
недопущення порушення правил благоустрою м. Боярка по вул. Вокзальній, Кібенка, які постійно створюють
стихійне сміттєзвалище біля водонапірної башти та поблизу кінотеатру ім. М. Островського.
• впродовж липня укладено 93 договори на вивіз
ТПВ, в т.ч. 42 договори по с/г технікуму.
Нині проводяться конкурс з визначення підрядника,
який проводитиме ремонт дорожнього покриття вул. Маяковського та 50 р. Жовтня.

ОГОЛОШЕННЯ

ДАВАЙТЕ РАЗОМ ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО ЧИСТИМ!

Шановні боярчани, які проживають по вул. Кібенка та по вул. Вокзальній! Просимо Вас дотримуватись Правил благоустрою м. Боярка, які затверджені рішенням Боярської міської ради, та графіку
вивезення твердих побутових відходів по вул. Кібенка та вул. Вокзальній.
Виставляйте сміття, запаковане у відповідні пакети, біля своїх будинків (через одну суботу тижня).
Не створюйте стихійні сміттєзвалища, які негативно впливають на зовнішній вигляд нашої вулиці
та створюють антисанітарні умови (біля водонапірної башти по вул. Вокзальній та поблизу кінотеатру
ім. Островського).
Обов’язково всім мешканцям укласти договори на вивезення твердих побутових відходів. За відсутності договорів адміністративною комісією Боярської міської ради будуть накладатися штрафи.
Попереджаємо Вас, що у випадку викидання ТПВ у непередбачених для цього місцях, на громадян
буде накладено штраф відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:
Ст. 152. За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів,
правил благоустрою території населених пунктів — тягне за собою накладення штрафу на громадян від
двадцяти до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб,
громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.).
За довідками звертатись до юридично-договорного відділу ЖКГ або за тел.: 43-144.
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.
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ДОПОМОГА ВОЯКАМ АТО —
ДІЯТИ ЗГУРТОВАНО
1 серпня міський голова Боярки Тарас Добрівський провів
засідання міського штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям АТО та їхнім сім’ям.

У роботі взяли участь члени
штабу, волонтери, представники багатьох громадських організацій, які нині проводять
роботу по збору та передачі допомоги військовослужбовцям.
Під час засідання було порушено чимало актуальних
питань. Зокрема, йшлося про

налагодження звітності у питаннях, пов’язаних зі збором
продуктів, грошової допомоги
на придбання усього необхідного воякам. Адже небайдужі
громадяни, які відгукуються на
заклик про допомогу армії, хочуть знати, що їхні пожертви
доходять до адресатів.

ЛИСТІВКА СОЛДАТУ

Представник військово-облі-кового столу Оксана Лупеха доповіла, що нині з Боярки
призвано на службу 70 осіб, 18
із них беруть участь в АТО.
Принагідно міський голова
Тарас Добрівський повідомив,
що один з вояків-боярчан отримав поранення під час бойових
дій і невдовзі має прибути на лікування до Білої Церкви.
Прозвучало ряд пропозицій щодо надання допомоги
родинам військовослужбовців.
Адже їхні батьки, дружини та
діти нині залишилася без годувальників.
Представники
релігійних громад повідомили
про ініціативу щодо обстеження матеріального стану родин
боярських вояків та надання
їм посильної допомоги. Також
прозвучала пропозиція про надання допомоги дітям військовослужбовцям у підготовці до
нового навчального року.
Серед важливих рішень:
координація збору інформації
щодо потреб вояків-боярчан.
Цю місію доручено представнику ГО «Боярська самооборона»
Юлії Медведенко, контактний
телефон (097) 250-00-55; телефон «гарячої лінії» ГО «Боярська самооборона»: (063) 78123-68.
А також вирішено доручити
роль координатора щодо збору
та відправки матеріальної допомоги представнику Громадської ради Людмилі Корзун.
Було вирішено посилити
інформування населення щодо
збору допомоги воякам. Адже
серед нагальних потреб: бронежилети, каски, тепловізор, інструменти, засоби зв’язку та ін.

невичерпне джерело патріотизму у жорстокій війні за мирне
небо. Фомічова Марія пише в
листі до солдата: «Я знаю, як
тобі важко в цей момент…Нехай цей голуб миру та добра
буде твоїм талісманом та береже
тебе від ворожих куль. Бажаю
тобі швидше приїхати додому з
Перемогою».
Києво-Святошинський районний центр для сім’ї, дітей та
молоді нещодавно передав 488
листівок до вояків 95-ої бригади аеромобільних військ України. Усі вони будуть передані до
військових частин та гарячих
точок і кожна листівка знайде
свого адресата.

Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді продовжує акцію «Листівка солдату». Метою даної акції
є підтримка морального духу солдатів та офіцерів, особливо тих, які
захищають нашу Батьківщину на передній лінії фронту.
Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків,
коханих — патріотів нашої держави — знаходяться на передовій, захищаючи Україну. Сотні
їх побратимів, які отримали поранення в боях, знаходяться у
військових шпиталях. І сьогодні їм усім, як ніколи потрібні

наші увага, добре слово, тепло
та любов.
Юні жителі Боярки, Вишневого та с. Хотів написали воякам листи. Дітей переповнюють
емоції, їм важко знайти слова,
якими можна було б передати
всю вдячність та низький уклін
за подвиги молодих солдат, за

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія,
виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах
України.
При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання орган Пенсійного фонду після
одержання від нього заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу Пенсійного
фонду попереднього місця проживання пенсіонера. Пенсійна справа пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації) пенсіонера (пункт 48 Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2005 № 22-1).
Для подання заяви необхідно звертатись до управління Пенсійного фонду України за адресою
фактичного проживання пенсіонера та мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), ідентифікаційний код, за наявності — пенсійне посвідчення.
За більш детальною інформацією пенсіонери, що тимчасово проживають на території Києво-Святошинського району, можуть зателефонувати до районного управління на «гарячу лінію»: 5-23-27 та
особисто звернутись за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 50 з понеділка до п’ятниці з 08:30
до 13:00, з 13:30 до 15:30.
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Допоможи нашим хлопцям

боронити Україну!
Місця збору допомоги для військовослужбовців:
• вул. Молодіжна, 77 (бібліотека)
Вт.-Пт. 11:00–19:00 (крім ост. вівторка місяця)
Сб. 11:00–18:00
• вул. Шевченка, 82 (Будинок Культури)
Вт.-Сб. 11:00–18:00
• біля ТЦ «Квартал» (палатка)
Пн. 17:00–20:00, Ср., Пт. 15:00–18:00
• Тарасівський круг (палатка)
Чт. 17:00–19:00

БОЯРКА — ДОПОМОГА

карта «Приватбанку» 5168 7420 1705 9373

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!
За уточненням про необхідні речі, додаткову інформацію,
допомогу транспорту та з іншими пропозиціями звертайтесь:

+38 (095) 843-06-11, +38 (096) 056-14-53
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО
ОБГОВОРЕННЯ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
ВУЛИЦІ ЛЕНІНА М. БОЯРКА
Громадське обговорення щодо перейменування вулиці Леніна
та врахування громадської думки під час прийняття відповідного
рішення продовжується до 05.09.2014 р. Участь у громадському
обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення
подаються до виконавчого комітету Боярської міської ради у письмовій формі чи електронною поштою із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення.
Виконавчий комітет Боярської міської ради надає пропозицію перейменувати вулицю Леніна на вулицю Петра Сагайдачного
в м. Боярка. Інших пропозицій не надходило.
Адреса виконавчого комітету Боярської міської ради:
08154 м. Боярка, вул. Білогородська, 13, тел.: (04598) 41-815,
е-mail: boyarka-rada@ukr.net. Відповідальний за організацію розгляду пропозицій (зауважень) громадського обговорення перейменування вулиць м. Боярка — головний спеціаліст з питань архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради Романюк Андрій
Олександрович.

ЗВЕРНЕННЯ

КЕРІВНИЦТВА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РВ МІЛІЦІЇ
ДО ГРОМАДЯН ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ,
ЯКА СКЛАЛАСЬ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ.
Шановні жителі та гості Києво-Святошинського району!
Співробітники районного відділу міліції впродовж тривалого часу
несуть службу в посиленому режимі задля забезпечення належного правопорядку та безпеки громадян. Проте, кожна людина має
пам’ятати, що спокій і мир на території Київщини залежить від
кожного з нас.
Правоохоронці приділяють особливу увагу посиленню охорони
особливо важливих державних об’єктів і установ, об’єктів життєзабезпечення населення, ведуть контроль за зберіганням зброї.
Громадяни, будьте пильними! Якщо Ви виявили підозрілих осіб
в громадських місцях: на вокзалах, розважально-торгівельних закладах, автобусних зупинках чи щось загрожує Вашому життю чи
здоров’ю, відразу повідомляйте міліцію, за телефоном 102.
Працівники міліції закликають мешканців та гостей району не
бути байдужими до чужого горя, не ставати співучасниками злочинів та не проходити повз порушників громадського порядку.
Водночас правоохоронні органи обіцяють своєчасно прийти на
допомогу і завжди стояти на захисті законних прав, свобод та інтересів громадян.
Києво-Святошинський РВ

ВАШІ ГРОШІ

НАЦБАНК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

До банків звернулося майже
4 000 позичальників-військовослужбовців стосовно перегляду
умов кредитних договорів
Банки вже розглянули 3 934
кредитних договори позичальників-військовослужбовців, які
звернулися з проханням про надання відстрочки сплати відсотків за користування кредитом.
Кількість кредитних договорів,
за якими було переглянуто умови зобов’язань, становить 3 560
(90,5 %).
Національний банк листом
від 28 липня 2014 року нагадав банкам про необхідність
суворого та безумовного дотримання банками положень
законів України та рекомендацій регулятора і попередив, що
невиконання законних вимог
є підставою для застосування
до порушників адекватних заходів впливу.

Нагадаємо, закон України
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення
мобілізації» набрав чинності з 8
червня 2014 року. Відповідно до
нього закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» доповнюється певними
нормами. Мова йде про ненарахування штрафних санкцій, пені
за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями усіх форм
власності, у тому числі банками
та фізичними особами, а також
процентів за користування кредитом
військовослужбовцям
з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам
та військовозобов’язаним — з
моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого
періоду.

TV-МАРШРУТ
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Понеділок, 11 серпня
УТ 1
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:45 Про головне
10:30 Світло
11:10 Т/с «Монте Крісто»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро»
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:45 Х/ф «Маєток на продаж»
15:50 Книга ua
16:25 Т/с «Сержант Рокка»
18:10 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини (із сурдоперекладом)
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:55 Д/с «Щастя в тарілці»
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ц «Схід», ф.9 «Танкіст»
21:55 Д/ф «Біле полотно
Едварда Хоппера»
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»

06:45 Х/ф «Осінній марафон»
08:45 ТСН
10:00, 10:35 М/ф «Аладін»
11:00 «Міняю жінку — 6»
12:15 Т/с «Береги»
16:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 3»
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
23:00 Т/с «Цікава Варвара»
00:10 Х/ф «Таємничий острів Жуля Верна»
Інтер
05:25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
11:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:35 Д/с «Склад злочину»
13:30 Д/с «Легенди радянського розшуку»

14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:40 «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»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
00:00 Т/с «Справа для двох»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь»
06:50 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць»
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя»
08:55 М/с «Гуфі і його
команда»
09:30 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць»
10:25 М/с «Маша і ведмідь»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці»
13:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!

18:00 Т/с «Світлофор»
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с «Світлофор»
00:00 6 кадрів
ICTV
05:40 Служба розшуку дітей
05:45 Факти
06:15 Світанок
07:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм.
Всередині програми
7:45, 08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Х/ф «Космічна катастрофа»
11:50 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13:30 Т/с «Захист свідків”
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Захист свідків”
17:00 Х/ф «Солдати удачі»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:25 Дістало!

21:15 Свобода слова
з А. Куликовим
00:05 Х/ф «Ув’язнений»
СТБ
05:30 «У пошуках істини. Cексшпіонаж: таємна зброя КДБ»
06:15 «Все буде добре!»
08:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:05 Х/ф «Вірні друзі»
11:00 Х/ф «Домоправитель»
12:45 «Слідство ведуть екстрасенси»
13:25 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Рівняння любові»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
00:40 Х/ф «Дні Турбіних»
Новий Канал

12:05 Х/ф «Бібліотекар»
14:05 Х/ф «Бібліотекар-2»
15:55 Х/ф «Бібліотекар-3»
18:00, 01:05 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Останній з Магікян»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
01:10 Х/ф «Могутні каченята»
К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/ф
11:00 Х/ф «Пригоди слона»
12:15 Х/ф «Примарна
команда»
14:00 «КВК»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Їх поміняли
місцями»
00:15 Х/ф «Люблю тебе, чуваче»
НТН

04:45 М/с «Котопес»
05:20 25-й кадр
05:55 Т/с «Смугасте щастя»

04:45 Т/с «Говорить поліція!»
08:00 «Правда життя. Професія — танцюрист»

22:20 Х/ф «Анаконда»
00:00 Т/с «Революція»

09:10, 22:00 Т/с «Останній
з Магікян»
10:10, 23:00 Т/с «Щасливі разом»
16:50 Серця трьох
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
01:10 Х/ф «Могутні каченята
— 2»

08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-2»
11:20 Т/с «Журов»
15:05 Т/с «Павутиння — 5»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає
думки»
23:45 Т/с «Бестія»
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 7»
Телеканал «УКРАЇНА»
05:20 Т/с «Слідчий комітет»
07:00, 09:00, 15:00, 19:00,
03:15 Події
07:15 Ранок з Україною
09:15 Х/ф «Вбити двічі» (1)
13:00 Т/с «ОСА» (1)
14:00, 15:25, 17:10 Т/с «Слід»
(1)
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Скасування всіх
обмежень» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Як вкрасти хмарочос» (2)
01:30 Х/ф «Наречена і забобони» (1)

Вівторок, 12 серпня
УТ 1
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:45 Про головне
10:30 Уряд на зв’язку з громадянами
11:10 Т/с «Монте Крісто»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:35 М/с «Сандокан»
14:10 Хочу бути
14:30 Українського роду
15:20 Д/ф «Айлей. Таємниця
віскі»
16:20 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини (із сурдоперекладом)
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Персона грата.
Іван Фундуклей»
20:25 Д/ф «Вікінги на берегах
Десни»
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ц «Схід», ф.10
«Кардан»
21:45 Д/с «Контингент. Чехословаччина»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
06:45 Х/ф «Не може бути»
08:45 ТСН
10:00, 10:35 М/ф «Аладін»
11:00 «Ілюзія безпеки. Те, що
доктор приписав»
12:05 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
14:10, 15:10 «Сімейні мелодрами — 2»
16:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 3»»
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
23:00 Т/с «Цікава Варвара»
00:05 Х/ф «Джошуа»
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
12:00 Новини

12:25 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
12:50 Д/с «Склад злочину»
13:45 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:50 Т/с «Небесне кохання»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
00:05 Т/с «Справа для двох»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь»
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя»
08:55 М/с «Гуфі і його команда»
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10:25 М/с «Маша і ведмідь»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці»
13:50 Даєш молодь!

15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор»
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня»
21:00, 21:35 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с «Світлофор»
00:00 6 кадрів
ICTV
04:00 Факти
04:35 Світанок
05:40 Свобода слова з А. Куликовим. Всередині програми
7:45, 08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
09:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
11:50 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
13:30 Т/с «Самотній вовк»
14:25 Т/с «Захист свідків”
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Захист свідків”
16:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Літєйний»
22:00 Факти. Вечір (російськомовний випуск)

СТБ
05:45 «Все буде добре!»
07:30 «Неймовірна правда
про зірок»
08:45 «Зіркове життя.
Закляті подруги»
09:45 Х/ф «Посміхнись,
коли зірки плачуть»
11:35 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:15 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Рівняння любові»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00:30 Нічний ефір
Новий Канал

К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домі господар»
09:00 М/ф
10:00 Х/ф «Примарна команда»
11:50 Т/с «Всі жінки — відьми»
13:30 Т/с «Ти — моє життя»
15:15 Т/с «Клініка»
16:10 «Орел і Решка»
17:10 «Розсміши коміка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Мертві, як я»
НТН

05:45, 06:55 Kіds ‘Tіme
05:50 М/с «Котопес»
07:00, 18:00, 01:05 Репортер
07:05 Т/с «Моя улюблена
відьма»

05:30 Х/ф «Колишній тато,
колишній син»
07:00 Х/ф «День командира
дивізії»
08:30 Ранковий «Свідок»

22:20 Х/ф «Анаконда-2.
Полювання за проклятою
орхідеєю»
00:10 Т/с «Революція»

07:05 Т/с «Моя улюблена
відьма»
09:10, 22:00 Т/с «Останній
з Магікян»
10:10, 19:00 Т/с «Вороніни»
16:40 Серця трьох
18:05 Т/с «До смерті красива»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
01:10 Х/ф «Загублений табір»

09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо»
12:00 «Свідок»
12:30 «Речовий доказ»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «На ім’я Барон...»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає
думки»
23:45 Т/с «Бестія»
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 7»
Телеканал «УКРАЇНА»
06:05, 13:00 Т/с «ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:25, 17:10 Т/с
«Слід» (1)
10:00 Т/с «Умови контракту» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
21:00 Т/с «Скасування всіх
обмежень» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
03:45 Х/ф «Васильки для
Василини» (1)

Середа, 13 серпня
УТ 1
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:45 Про головне
10:30 Перша шпальта
11:10 Т/с «Монте Крісто»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:35 М/с «Сандокан»
14:10 Як це?
14:30 Хто в домі хазяїн?
14:50 Як ваше здоров’я?
16:20 Х/с «Дні лева»
18:10 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини (із сурдоперекладом)
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
20:00 Слідство. Інфо
20:30 Д/ф «Україна 1812»
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ц «Схід», ф.11
«Комбат»
21:50 Д/с «Контингент. Чехословаччина»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
07:00 Х/ф «Три тополі
на Плющисі»
08:45 ТСН
10:00, 10:35 М/ф «Аладін»
11:00 «Ілюзія безпеки. Чарівні
бульбашки»
12:05 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
14:10, 15:10 «Сімейні мелодрами — 2»
16:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 3»»
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
23:00 Т/с «Цікава Варвара»
00:05 Х/ф «Месники»
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «І все-таки я кохаю...»
12:00 Новини
12:25 Т/с «І все-таки я кохаю...»
12:50 Д/с «Склад злочину»
13:40 Д/с «Легенди радянсько-

го розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:50 Т/с «Небесне кохання»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «І все-таки я кохаю...»
00:00 Д/ф «Блаженніший
Володимир»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь»
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя»
08:55 М/с «Гуфі і його команда»
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10:25 М/с «Маша і ведмідь»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці»
13:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор»

19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с «Світлофор»
00:00 6 кадрів
ICTV
04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Факти
05:35 Світанок
06:35 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Самотній вовк»
07:45 Факти. Ранок
08:20 Сім чудес України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
10:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
11:50 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
13:30 Т/с «Самотній вовк»
14:20 Т/с «Захист свідків”
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Захист свідків”
16:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:15 Т/с «Літєйний»
22:00 Факти. Вечір (російськомовний випуск)

СТБ
05:45 «Все буде добре!»
07:30 «Неймовірна правда
про зірок»
08:45 «Зіркове життя.
Підкаблучники за власним
бажанням»
09:40 Х/ф «Приборкання
норовливого»
11:15 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:10 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда
про зірок»
19:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Рівняння любові»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Хата на тата»
00:30 Нічний ефір
Новий Канал
05:45, 06:55 Kіds ‘Tіme
05:50 М/с «Котопес»
07:00, 18:00, 01:05 Репортер

К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домі господар»
09:00 М/ф
09:50 Т/с «Клініка»
10:45 Т/с «Всі жінки — відьми»
13:30 Т/с «Ти — моє життя»
15:15 Т/с «Клініка»
16:10 «Орел і Решка»
17:10 «Розсміши коміка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Мертві, як я»
НТН
05:05 Т/с «На ім’я Барон...»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо»

12:00 «Свідок»
12:30 «Речовий доказ»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «На ім’я Барон...»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає
думки»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес-3»
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 7»
Телеканал «УКРАЇНА»
06:05, 13:00 Т/с «ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:25, 17:10 Т/с
«Слід» (1)
10:00 Т/с «Умови контракту»
(1)
11:50, 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
21:00 Т/с «Скасування всіх
обмежень» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
03:45 Х/ф «Як вкрасти хмарочос» (2)
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Четвер, 14 серпня
УТ 1
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:45 Про головне
10:30 Слідство. Інфо
11:10 Т/с «Монте Крісто»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:35 М/с «Сандокан»
14:10 Околиця
14:40 Надвечір’я
16:00 Х/с «Дні лева»
18:00 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини (із сурдоперекладом)
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
20:00 Схеми
20:30 Д/ф «Київська
старовина.Світ мистецтва.
О. Екстер»
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ц «Схід», ф.12 «Красний Лиман»
21:50 Д/ф «Твіггі. Обличчя
60-х»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
06:45 Х/ф «Зимова вишня»
08:45 ТСН
10:00, 10:35 М/ф «Аладін»
11:00 «Ілюзія безпеки. Як
збудувати дачу»
12:05 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
14:10, 15:10 «Сімейні мелодрами — 2»
16:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 3»
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
23:00 Т/с «Цікава Варвара»
00:05 Комедія»Здається, я
кохаю свою дружину»
Інтер
05:25 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «І все-таки я кохаю...»
12:00 Новини
12:25 Т/с «І все-таки я кохаю...»
12:50 Д/с «Склад злочину»
13:40 Д/с «Легенди радянсько-

го розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:50 Т/с «Небесне кохання»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «І все-таки я кохаю...»
00:05 Т/с «Справа для двох»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь»
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя»
08:55 М/с «Гуфі і його команда»
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10:25 М/с «Маша і ведмідь»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці»
13:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор»
19:00 Розсміши коміка

20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с «Світлофор»
00:00 6 кадрів
ICTV
04:55 Факти
05:35 Світанок
06:35 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Самотній вовк»
07:45 Факти. Ранок
08:20 Сім чудес України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
09:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
11:50 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
13:25 Т/с «Самотній вовк»
14:20 Т/с «Захист свідків”
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Захист свідків”
16:45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Літєйний»
22:05 Факти. Вечір (російськомовний випуск)
22:25 Х/ф «Анаконда-3. Ціна

експерименту»
00:10 Т/с «Революція»
СТБ
05:25 «У пошуках істини.
Калігула: хвора пристрасть
імператора»
06:10 «Все буде добре!»
07:55 «Неймовірна правда
про зірок»
09:10 «Зіркове життя. Роль
ціною в життя»
10:10 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
11:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:50 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда
про зірок»
19:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Т/с «Рівняння любові»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»
00:30 Нічний ефір
Новий Канал
05:45, 06:55 Kіds ‘Tіme

05:50 М/с «Котопес»
07:00, 18:00, 01:05 Репортер
07:05 Т/с «Моя улюблена відьма»
09:10, 22:00 Т/с «Останній
з Магікян»
10:10, 23:00 Т/с «Щасливі разом»
16:40 Серця трьох
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
01:10 Х/ф «Табір року»
К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домі господар»
09:00 М/ф
09:50 Т/с «Клініка»
10:45 Т/с «Всі жінки — відьми»
13:30 Т/с «Ти — моє життя»
15:15 Т/с «Клініка»
16:10 «Орел і Решка»
17:10 «Розсміши коміка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Мертві, як я»
НТН
05:00 Т/с «На ім’я Барон...»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»

10:10 Т/с «Коломбо»
12:00 «Свідок»
12:30 «Речовий доказ»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «На ім’я Барон...»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає
думки»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес-3»
00:40 Т/с «CSI: Маямі — 7»
Телеканал «УКРАЇНА»
06:05, 13:00 Т/с «ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:25, 17:10 Т/с
«Слід» (1)
10:00 Т/с «Умови контракту» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зірки» (1)
21:00 Т/с «Скасування всіх
обмежень» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
03:30 Х/ф «Наречена і забобони» (1)

П’ятниця, 15 серпня
УТ 1
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:45 Про головне
10:30 Схеми
11:10 Т/с «Монте Крісто»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:35 М/с «Сандокан»
14:10 Школа Мері Поппінс
14:25 Театральні сезони
14:50 Віра. Надія. Любов
16:15 Х/с «Дні лева»
18:15 Euronews
18:30 Новини (із сурдоперекладом)
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Взуття. Зроблено у
Венджоу»
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер LIVE
00:00 ТРК «ЕРА»
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
06:30 Х/ф «Твір до Дня Перемоги»
08:45 ТСН
10:00, 10:35 М/ф «Аладін»

11:00 «Ілюзія безпеки. Як знайти роботу»
12:05 Т/с «Гюльчатай — 2.
Заради любові»
14:10, 15:10 «Сімейні мелодрами — 2»
16:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 3»
19:30 ТСН
20:30 «Вечірній Київ»
22:25 «Світське життя»
23:30 Трилер «Не вмирай сам,
один»
01:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 3»
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «І все-таки я кохаю...»
12:00 Новини
12:25 Т/с «І все-таки я кохаю...»
12:50 Д/с «Склад злочину»
13:40 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянсько-

го розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:50 Т/с «Небесне кохання»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «І все-таки я кохаю...»
01:00 Х/ф «Ігри дорослих
дівчат»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь»
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки —
мутанти-ніндзя»
08:55 М/с «Гуфі і його
команда»
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
10:25 М/с «Маша і ведмідь»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці»
13:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Розсміши коміка
18:00 Т/с «Світлофор»

19:00 Розсміши коміка
20:00 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера динозаврів»
21:50 6 кадрів
22:35 Т/с «Світлофор»
23:25 Х/ф «Підйом з глибини»
01:50 Чортівня щодня
ICTV
04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Факти
05:35 Світанок
06:35 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Самотній вовк»
07:45 Факти. Ранок
08:20 Сім чудес України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
09:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
11:55 Дістало!
12:45 Факти. День
13:30 Т/с «Захист свідків”
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Захист свідків”
16:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Літєйний»

22:00 Факти. Вечір (російськомовний випуск)
22:20 Х/ф «Анаконда-4. Кривавий слід»
00:00 Т/с «Революція»
СТБ
05:25 «У пошуках істини. Подвійне життя Йосипа Сталіна»
06:05 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
07:45 «Неймовірна правда
про зірок»
08:40 Х/ф «Максим
Перепелиця»
10:20 Х/ф «Весілля
у Малинівці»
12:10 Х/ф «Гардемарини,
вперед!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «Неймовірна правда
про зірок»
20:10 Х/ф «Джентльмени
удачі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Любов і голуби»
00:50 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
Новий Канал
05:40 Служба розшуку дітей

05:45, 06:55 Kіds ‘Tіme
05:50 М/с «Котопес»
07:00, 18:00, 01:30 Репортер
07:05 Т/с «Моя улюблена відьма»
09:10 Т/с «Останній
з Магікян»
10:10, 18:05 Т/с «Вороніни»
16:45 Серця трьох
22:00 Х/ф «Чотири Різдва»
23:45 Х/ф «Остін ПауерсГолдмембер»
01:35 Т/с «Красуні
в Клівленді»
К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домі
господар»
09:00 М/ф
09:50 Т/с «Клініка»
10:45 Т/с «Всі жінки — відьми»
13:30 Т/с «Ти — моє життя»
15:15 Т/с «Клініка»
16:10 «Орел і Решка»
17:10 «Розсміши коміка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «КВК»
22:20 «Розсміши коміка»
23:15 «Люди П’ятниці»
02:00 «Нічне життя»

НТН
05:00 Т/с «На ім’я Барон...»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:25 Т/с «Брудна робота»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська — 6»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Наречений за
оголошенням»
21:30 Т/с «Перевізник»
23:30 Х/ф «Параноя»
01:30 Т/с «Закон і порядок.
Злочинні наміри — 9»
Телеканал «УКРАЇНА»
06:05 Т/с «ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:10
Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25, 17:10, 21:00
Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Умови контракту» (1)
13:00, 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
18:00, 05:25 Т/с «Три зірки» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
03:55 Х/ф «Нове плаття Корольової» (1)

Субота, 16 серпня
УТ 1
08:05 Шустер LIVE
11:10 Д/ф «Київська старовина. Світ мистецтва.
О. Екстер»
11:50 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:45 Світло
13:15 Хочу бути
13:35 М/с «Сандокан»
14:15 Околиця
14:40 Українського роду
14:55 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ благодійних»
15:40 Х/ф «Райський куточок»
17:35 В гостях у Д. Гордона
18:40 Книга ua
19:20 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Підсумки дня
21:45 Дреди епохи
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

Телеканал 1+1
06:05 «Шість кадрів»
07:00 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Гуфі та
його команда»
09:00 «Світське життя»
10:00 Х/ф «Квіти від Лізи»
14:10 «Вечірній Київ»
16:10 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка — 5»
19:30 ТСН
20:15 «Вечірній квартал»
22:15 Х/ф «Білосніжка. Помста гномів»
00:25 Х/ф «Підйом з глибини»
Інтер
05:05 Т/с «Найщасливіша»
08:00 «Школа доктора Комаровського»
08:30 «Городок»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «4:0 на користь
Танічки»
11:55 Т/с «Злочин у спадок»
15:50 «Міжнародний фести-

валь гумору «Юрмала 2013»
17:55 Х/ф «Не залишай мене,
Любове»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
00:35 Х/ф «Почуй моє серце»
ТЕТ
06:00 М/ф «Маленький Гобі»
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики»
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця»
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!»
10:35 М/с «Гуфі і його команда»
11:30 М/с «Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка»
12:00 М/ф «Битва за планету
Терра»
13:25 Х/ф «Гензель і ретель»
14:30 Х/ф «Золоті леза: вогонь
і лід»
16:20 Х/ф «Санта Клаус — 3»
18:10 М/ф «Льодовиковий

період — 3. Ера динозаврів»
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Дівчата зрозуміють
ICTV
05:50 Факти
06:25 М/ф «Скубі Ду. Пірати,
на абордаж!»
07:35 Зірка YouTube
08:45 Дача
09:10 Т/с «Захист свідків”
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Захист свідків”
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з Костянтином
Стогнієм
20:10 Т/с «Захист свідків”
23:10 Х/ф «Ханна. Досконала
зброя»
01:10 Х/ф «Доміно»
СТБ
06:30 Х/ф «Баламут»
08:00 «Караоке на Майдані»

09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Хата на тата»
12:15 Х/ф «Джентльмени
удачі»
14:00 Х/ф «Любов і голуби»
16:05 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
18:00 Х/ф «Не було б щастя»
22:15 «Вагітна у 16»
23:15 «Доньки-матері»
00:15 «Давай поговоримо
про секс»
Новий Канал
05:50 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07:10 М/с «Пінгвіни з Мадагаскару»
10:15 Х/ф «Чотири Різдва»
12:05, 13:45 Уральські пельмені
15:30 Т/с «Вороніни»
18:30 Х/ф «Смертельна зброя»
20:40 Х/ф «Смертельна зброя
— 2»
23:00 Х/ф «Останній бойскаут»

01:25 Х/ф «Остін ПауерсГолдмембер»
К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/ф
09:20 М/ф «Барбі і чари
Пегаса»
11:00 Х/ф «Зевс і Роксана»
13:00 «ВусоЛапоХвіст»
15:00 «Орел і Решка. СРСР»
17:00 «Орел і Решка. Шопінг»
18:00 Х/ф «Цінності сімейки
Адамсів»
19:50 «Вечірній квартал»
21:50 «КВК»
00:15 Х/ф «Побачення моєї
мрії»
НТН
05:00 Т/с «Каменська — 6»
08:00 Т/с «Брудна робота»
11:30 «Речовий доказ». Таємниця білої «Волги»
12:00 «Головний свідок»

12:50 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя. Професія — модель і модельєр»
14:00 Д/с «Таємниці радянського дефіциту»
14:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-2»
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Т/с «Таємниці слідства
— 13»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Т/с «Перевізник»
Телеканал «УКРАЇНА»
07:00, 15:00, 19:00, 04:00 Події
07:10, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
09:50 Один за сто годин
10:50 Х/ф «Нове плаття Корольової» (1)
12:45, 15:20, 19:40 Т/с «Умови
контракту 2» (1)
22:00 Х/ф «Готель для попелюшки» (1)
00:10 Х/ф «Жіноча інтуїція-2»
(1)

Неділя, 17 серпня
УТ 1
09:10 Як це?
09:30 Х/ф «Райський куточок»
11:15 Т/с «Монте Крісто»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:55 Православний вісник
13:25 Школа Мері Поппінс
13:40 М/с «Сандокан»
14:10 Фольк-musіc
15:45 Х/ф «Райський
куточок-2»
17:35 Театральні сезони
18:10 В гостях у Д. Гордона
19:20 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Підсумки дня
21:40 Перша шпальта
22:10 Дреди епохи
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»

07:00 «Велика ілюзія»
07:35 М/ф
08:00, 08:25 Дісней! «Гуфі та
його команда»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
10:10 ТСН
11:00 «Світ навиворіт — 3:
Танзанія, Ефіопія»
12:10 «Маша і ведмідь»
13:40 Комедія «Доктор Дуліттл
— 4»
15:35 «Міняю жінку — 6»
17:25 «Розсміши коміка — 5»
18:25 «Українські сенсації» —
«Війни Кремля — 2»
19:30 ТСН
20:30 Мелодрама «Любов без
зайвих слів»
00:30 Мелодрама «Дівчина у
пристойну родину»
Інтер
05:30 Х/ф «4:0 на користь
Танічки»
06:50 «Міжнародний фестиваль гумору «Юрмала — 2013»
08:40 «уДачний проект»

09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:55 Т/с «Я прийду сама»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
00:50 Т/с «Найщасливіша»
ТЕТ
06:00 М/ф «Битва за планету
Терра»
07:20 «Школа монстрів»
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики»
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця»
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!»
10:35 М/с «Гуфі і його команда»
11:30 М/ф «Школа монстрів.
Чому монстри закохуються?»
12:15 Х/ф «Цуценята Санти
шукають скарби»
14:05 Х/ф «Санта Клаус — 3»
15:55 Королева балу — 2
18:00 6 кадрів
20:00 Розсміши коміка

22:00 6 кадрів
00:00 Дівчата зрозуміють
ICTV
06:20 Факти
06:50 Таксі
07:15 Анекдоти по-українськи
08:00 Зірка YouTube
09:15 Дивитись усім!
11:10 Т/с «Літєйний»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Літєйний»
18:45 Факти тижня з Оксаною
Соколовою
20:25 Х/ф «Тачка 19»
22:00 Х/ф «Кур’єр»
23:50 Х/ф «Ханна. Досконала
зброя»
01:45 Х/ф «Колір ночі»
СТБ
05:45 Х/ф «Недільний тато»
07:05 Х/ф «Одружений
холостяк»
08:50 «Все буде смачно!»
09:45 «Караоке на Майдані»

10:40 Т/с «Рівняння любові»
14:45 Х/ф «Не було б щастя»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:35 «Один за всіх»
21:50 «Вікна-Новини». Спецрепортаж
22:20 Х/ф «Дві історії про
кохання»
00:20 Х/ф «Удача напрокат»
Новий Канал
05:30 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
06:30 М/ф «Скубі Ду. Музика
вампіра»
07:50 Х/ф «Красуня і Чудовисько»
09:45 Х/ф «Місто Ембер.
Втеча»
11:40 Файна Украйна
13:40 Х/ф «Смертельна зброя»
15:55 Х/ф «Смертельна зброя — 2»
18:10 Х/ф «Смертельна зброя — 3»
20:40 Х/ф «Смертельна зброя — 4»
23:15 Х/ф «Пограбування на
Бейкер-стріт»
01:25 Х/ф «Останній бойскаут»

К1 (КТМ)
06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/ф
08:00 М/ф «Барбі і чари
Пегаса»
09:45 Х/ф «Зевс і Роксана»
11:25 «ВусоЛапоХвіст»
12:30 «Розсміши коміка»
13:25 «Орел і Решка. Шопінг»
14:20 «Орел і Решка. СРСР»
16:15 Х/ф «Цінності сімейки
Адамсів»
18:00 «Вечірній квартал»
20:00 Х/ф «Повелитель
стихій»
22:00 «КВК»
00:40 Х/ф «Десять років потому»
НТН
04:35 Х/ф «Сурогатна мати-2»
06:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-2»
08:00 Т/с «Таємниці слідства
— 13»

11:30 «Легенди карного розшуку». Квадрат смерті
12:00 «Агенти впливу»
12:50 «Спеціальний «Свідок»
13:20 Х/ф «Наречений за
оголошенням»
15:15 Т/с «Журов-2»
19:00 Т/с «Павутиння — 7»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Щури — Париж в
облозі»
Телеканал «УКРАЇНА»
07:00 Події
07:50 Таємниці зірок
08:50 Х/ф «Готель для попелюшки» (1)
11:00 Т/с «Скасування всіх
обмежень» (1)
19:00, 19:55, 02:40, 03:25 Події
тижня
20:30, 21:30 Т/с «Інтерни» (1)
23:30 Великий футбол
01:00 Т/с «Мент у законі» (2)
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ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: РОБОТА ТРИВАЄ
31 липня у приміщенні виконавчого комітету Української
міської ради відбувся семінар з управління офіційними сайтами міських рад у відповідності до вимог Закону України «Про
доступ до публічної інформації». Участь у навчанні взяли 30
спеціалістів, які займаються адмініструванням сайтів міських рад малих міст. Захід організовано Асоціацією малих міст
України за сприяння Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro.
Зустріч відкрила виконав- мації на цих сайтах, принципів
чий директор Асоціації малих та методів наповнення інформіст України Валентина Пол- мацією інформаційних кіосків.
Боярку на семінарі предтавець. Семінар провів тренер
Анатолій Ковтонюк, експерт, ставляли керуюча справами вирегіональний координатор з конкому міської ради Марія Ряпитань технічного розвитку бошапка та головний редактор
міської газети «Боярка-інформ»
Програма «Бібліоміст» (IREX).
Головна мета навчання — Тетяна Зубкова.
Незабаром інфокіоск буде
надання учасникам знань та
навичок щодо принципів та доставлено до Боярки. Попереособливостей адміністрування ду — значна робота по розробці
сайтів органів місцевого са- нового офіційного сайту Боярмоврядування, приведення у ської міської ради з урахуванвідповідність до вимог україн- ням усіх принципів доступу гроського законодавства системи мадян до публічної інформації з
розміщення публічної інфор- використанням інфокіоску.

НА КИЇВЩИНІ РОЗКРИТО
ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО ДІВЧИНИ

До чергової частини Києво-Святошинського районного
відділу міліції надійшла заява
від матері, мешканки міста Боярка, Йшлося про те, що напередодні її дочка, в день свого
18-річчя, поїхала до столичного
навчального закладу складати
іспити та не повернулася.
Того ж дня до райвідділу міліції надійшла інформація, що
в лісосмузі села Віта Поштова,
поблизу автотраси Київ-Одеса,
виявлено оголене тіло невідомої
дівчини. На місце події прибула
слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що це і
є зникла дівчина. Судово-медичний експерт при огляді виявив
на тілі садни, а на шиї — синці.
На пошуки зловмисника
був орієнтований особовий
склад районної міліції, патрулі
Державтоінспекції та громадськість. Під час проведення

оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили,
що до скоєння вбивства причетний 43-річний уродженець
Таращанського району Київської області. Чоловіка невдовзі затримали на Херсонщині та
доставили до районного відділу
міліції. Там він дав правдиві покази та зізнався у всьому.
Як з’ясували працівники
міліції, того трагічного дня дівчина поверталась додому з
навчального закладу, здавши
іспити на «відмінно». По дорозі, її помітив зловмисник.
Спочатку чоловік накинувся
на неї, наніс декілька ударів в
живіт, аби вона перестала пручатись, після чого затягнув її у
лісосмугу та зґвалтував. А потім
схопив за шию та почав душити
руками. Коли нелюд упевнився,
що дівчина померла, то забрав
мобільний телефон, гроші, ко-

штовності та зник у невідомому
напрямку.
Як повідомив Дмитро Ценов, начальник Києво-Святошинського РВ ГУМВС України
в Київській області, зловмисника затримано, по даному
факту порушено кримінальне
провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115
(умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення
волі на строк від десяти років
аж до довічного позбавлення
волі. Як стало відомо, затриманий раніше був судимий за
зґвалтування та перебував у
розшуку поліцією Росії за втечу
з місця проведення слідчих дій.
Досудове слідство триває.
Наталя ЛУК’ЯНЕНКО,
Києво-Святошинський
РВ ГУМВС України
в Київській області

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ
ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ
ПІДПРИЄМЦІВ

ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ТЕНДЕНЦІЯ
ДО ЗБІЛЬШЕННЯ
НАДХОДЖЕНЬ

Станом на 01.07.2014 року на
податковому обліку в Київській
Протягом І півріччя поточобласті перебувало майже 169
тисяч платників податків, в тому ного року по ресурсним, місцечислі біля 54 тисяч юридичних вим податкам і зборам та платі
осіб та майже 115 тисяч фізич- за землю до зведеного бюджету
них особ-підприємців. З почат- надійшло близько 403,5 млн.
ку року на облік взято 4,5 тисячі грн., що майже на 5,5 млн. грн.
платників, ліквідовано 2,7 тисячі. більше ніж у 2013 року. З них до
Кількість
зареєстрованих державного бюджету надійшло
платників податку на додану — близько 64 млн. грн. та 339,5
вартість складає біля 13 тисяч, з млн. грн. до місцевого бюджету
них 91 % — юридичні особи та Київщини.
Найбільший приріст надхо9 % — фізичні особи-підприємці. В порівнянні з відповідним джень спостерігається: по збоперіодом минулого року, ріст ру за спеціальне використання
платників ПДВ склав 240 осіб. лісових ресурсів — на 10,7 млн.
Анульовано 1048 реєстрацій грн.; по екологічному податку
платника ПДВ, 94 % анулювань — на 22,3 млн. грн.; по єдиному
відбулось за ініціативи органів податку з юридичних осіб — на
9,5 млн. гривень.
Міндоходів.

ЛИСТ У НОМЕР

ЖИТЕЛІ СІЛЬГОСПТЕХНІКУМУ — ЗА ЧИСТОТУ ВЛАДА МАЄ ВІДНОВИТИ ДОВІРУ

НАРОДУ КОНКРЕТНИМИ СПРАВАМИ

5 серпня на масиві Сільгосптехнікум відбулися громадські слухання на тему: «Вивіз сміття — без проблем». Із жителями зустрілися заступник міського голови Олександр Горін, перший заступник начальника КП «БГВУЖКГ» Олег Соловей та майстер з вивезення ТПВ Юлій
Трофимов, а також директор Боярського коледжу екології і природних
ресурсів» Сергій Кропивко.
Питання сплати за вивезення сміття актуальне як для міста,
так і для масиву Сільгосптехнікум. З’ясувалося, що тут укладено 120 договорів, але 20 мешканців відмовилися укладати
договори на вивіз сміття.
Ще одне джерело «над-

Соловей. — Це може мати негативні наслідки. Вже кілька разів
під час вивезення сміття загорався сміттєвоз, бо в бункер потрапило сміття, що горіло. Варто
нагадати, що вартість сміттєвоза
— один мільйон гривень».
Під час зустрічі йшлося і
ходження» сміття, на думку
жителів масиву, — з сусідньої про вивезення негабаритного
Віти Поштової. Активістам по- сміття. Після конструктивного
радили записувати номери по- діалогу учасники зустрічі вирірушників правил благоустрою шили зустрітися у вересні.
— водіїв автомобілів.
Радислав КОКОДЗЕЙ,
«Спалювання сміття не лише
фото автора
заборонене, — говорить Олег

Адміністрація та колектив
ЦРЛ Києво-Святошинського району висловлюють подяку голові
Києво-Святошинської районної
держ-адміністрації Сергію Возному за надання практичної допомоги в ремонті приміщень та благоустрою лікарів.
24 серпня ми святкуємо день
Незалежності України. За роки незалежності сталися значні зміни в
політичному, економічному та соціальному секторах.
Основний Закон України —
Конституція — проголошує людину, її життя, здоров’я, честь та
гідність головним надбанням держави. Але, на превеликий жаль, у
нашій країні ці істини тривалий час
залишалися декларативними.
Впродовж останніх років у Києво-Святошинському районі змінилося кілька перших керівників, але
нагальним питанням у галузі охорони здоров’я району увага приділялася недостатньо: не вирішеними
залишалися питання будівництва та
ремонтів приміщень лікарів, забезпечення ліками у повному обсязі,
питання соціального захисту медичних працівників.
Умови сьогодення вимагають
не слів, а рішучих дій: народ стомився від обіцянок та слів. Медична галузь району – «хвора» через те,
що вже не перший рік фінансується
не в повному обсязі від потреби.
У вирішенні цих питань головну

роль відіграє особа першого керівника району. Яскравим прикладом такого ініціативного керівника є С. О.
Возний, який з перших годин свого
призначення на посаду голови Києво-Святошинської РДА та знайомства з проблемами району одним із
пріоритетних напрямків своєї діяльності визначив соціальні проблеми
пересічного громадянина. Зокрема,
проблеми галузі охорони здоров’я.
Завдяки йому було відремонтовано та оснащено 5 палат терапевтичного відділення ЦРЛ, де будуть
лікуватись ветерани війни, чорнобильці, інваліди, учасники АТО. І
це є яскравим прикладом ставлення
до своєї справи.
Ми з вами живемо у складний
час, але попри всі негаразди саме
сьогодні ми маємо об’єднатись,
відчути та усвідомити себе єдиним
народом, об’єднаним великою національною ідеєю.
Влада має відродити довіру народу. Сподіваємось, що відтепер
районна влада приділятиме належну увагу питанням та проблемам
медичної галузі.
Сподіваємось, що Ви, Сергій
Олександрович, і надалі будете перейматися проблемами медицини,
а також маємо надію на подальшу
плідну співпрацю.
Щиро Вам вдячні!
Адміністрація та колектив ЦРЛ
Києво-Святошинського району

КАЛЕЙДОСКОП

8 серпня 2014
№15 (249)

НАЙБЕЗПЕЧНІШЕ КУПАННЯ —
У ВАННІ БЕЗ ВОДИ
Аномальна спека впродовж останніх днів спонукає людей
шукати прохолоди біля природних водойм. Про безпеку водоймищ району ми запитали у лікаря загальної гігієни Державної
санепідслужби в Київській області Володимира Білана.
Він повідомив, що експертизу якості води у природних водоймах на відповідність стандартам фахівці служби виконують
згідно із запитами. Перед початком сезону відпочинку такі
запити надійшли щодо кількох
водойм району. Більшість сільських рад району, на території
яких є озера та ставки, таких запитів не зробили. Таким чином
не можна говорити про відповідність нормам води у переважній більшості водойм.
Отже, лише чотири водойми
було відповідним чином обстежено: пляжі «Лазурний» та зона
відпочинку «Африка» у селі Горенка, «Корчагін-парк» у селі
Забір’я та озеро поблизу села
Круглик. Ці водойми перевірені, стан дна та якість води у них
відповідає нормативам.
«Боярка-інформ»
нагадує,
що з метою забезпечення охорони життя боярчан, на водних
об’єктах поблизу нашого міста
мають бути встановлені заборонні знаки «Купатися заборонено» та відповідні оголошення
із забороною купання на вод-

них об’єктах, які не пристосовані для купання.
Тому купання у ставках біля
Боярки є небезпечним для Вашого здоров’я. Будьте обережні!
Водночас медики нагадують,
що дітям та особам похилого
віку не слід виходити на вулицю з 11 до 16 год. Своє робоче
місце потрібно обладнати кондиціонером або вентилятором,
за домовленістю з адміністрацією змінювати графік роботи
на більш комфортніші години
доби.
Просто необхідно дотримуватись питного режиму і вгамовувати спрагу якнайшвидше.
Варто випивати до 2,5-3 л води,
соків, напоїв, морсів на добу.
Для подолання спраги «Боярка-інформ» радить приготувати напій: до 1 л кип’яченої
води додати сік одного лимона
та 2 столові ложки цукру.
Прийом води варто обмежувати тільки при вагітності.
Слід також пам’ятати, що під
час інтенсивного потовиділення людина втрачає сіль. Будьмо
здорові!

РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ

УСПІХИ БОЯРСЬКИХ
ВОЛЕЙБОЛІСТОК

Нещодавно у Гідропарку на пляжі Альмека відбувся
Чемпіонат Києва та Київської області з пляжного волейболу — відбірковий турнір на фінал України.

КУБОК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ХІІІ ТУРНІР БОЯРКИ З ФУТБОЛУ

Час приготування — 60 хв.
Пропоную приготувати фарширований пе• болгарський перець – рець з куркою — легкий та корисний овочевий
шедевр.
5-6 шт.
ПРИГОТУВАННЯ:
• філе куряче — 2-3 шт.
Нарізаємо куряче філе дрібними шматочками
• цибуля — 2-3 шт.
та обсмажуємо на середньому вогні до напівго• морква — 3 шт.
товності (щоб зробити курку ніжнішою, я додаю
• помідори — 2 шт.
трохи вершкового масла). Додаємо натерту на
великій тертушці моркву, цибулю, помідори, по• часник — 3 зубчики
різані кубиками, подрібнений часник, сіль та спе• курячий бульйон —
ції. Тушкуємо 20 хв. З помитого перця обережно
2 склянки
видаляємо плодоніжку та насіння і начиняємо
• олія — 1 ст. л.
курячо-овочевим фаршем. Складаємо перець у
• паста томатна — 2 ст. л. каструлю, заливаємо курячим бульйоном, дода• сіль, спеції — за смаком ємо томатну пасту та тушкуємо 25-30 хвилин на
• свіжа зелень — кріп,
невеликому вогні. За кілька хвилин до готовності
петрушка.
додаємо зелень.

Інгредієнти:

• риба (філе) — 700 г
• вершки — 500 мл
(найкраще — 20 %)
• картопля — 5 шт.
(середня)
• цибуля — 1 шт. (середня,
можна замінити пореєм)
• морква — 1 шт.
• олія — 3 ст. л
• зелень (кріп та петрушка)
— за смаком
• сіль — за смаком
• спеції — лавровий лист,
коріандр, чабрець, перець
білий горошком, перець
чорний мелений, базилік.

Сирники «В ягідній калюжці»
Інгредієнти:
• сир кисломолочний —
600 гр.
• яйця — 2 шт.
• борошно — 6 ст. л
• цукор — 8 ст. л
• ванільний цукор —
3 ч. л.
• дрібка солі
• олія (для смаження)
• ягоди (будь-які)
• картопляний
крохмаль — 4 ч. л.
• вода — 350 гр.

Час приготування — 35-45 хв.

Що може бути кориснішим за кисломолочний сир та свіжі ягідки? Тільки їх вдале поєднання... І не потрібні нам кремові тістечка,
якщо можна приготувати таку красу!
Приготування:
Приготуємо спочатку соус — він має трохи
охолонути. Беремо будь-які ягоди: смородина,
полуниця, ожина, чорниця, вишня. Заливаємо
їх водою (300 гр.), додаємо 4 ст. л. цукру, швидко
доводимо до кипіння і даємо покипіти 3 хвилини. Розводимо крохмаль в 50 гр. води і повільно
додаємо до сиропу, постійно помішуючи. Знімаємо з вогню і охолоджуємо.
Викладаємо сир у велику посудину і розминаємо його виделкою. Додаємо яйця, цукор,
ванільний цукор та ретельно перемішуємо. Додаємо борошно і знову перемішуємо. Робимо
кульки (приблизно 1 ст. л.), присипаємо борошном і формуємо сирники. Смажимо їх на середньому вогні у розігрітій олії до рум’яної скоринки. Подаємо з соусом та гарним настроєм.

Беруть участь команди:
1. ПС-ВІННЕР
2. АРСЕНАЛ
3. СТАРА БОЯРКА
4. ФАНАТ
5. ВЕТЕРАН

Розклад ігор:
09.08, субота:
09:30 Ветеран — ПС-Віннер
11:00 Фанат — СБ
10.08, неділя:
09:30 Ветеран — Арсенал
11:00 СБ — ПС-Віннер
16.08, субота:
09:30 Арсенал — ПС-Віннер
11:00 Фанат— Ветеран
23.08, субота:
09:30 ПС-Віннер — Фанат
11:00 СБ-Арсенал
13:00 Нагородження
переможців.

Холодна юшка «Хитра рибка»
Час приготування — 45 хв.
Дуже смачний рецепт, гідний звання «високої кухні», якщо Ви будете використовувати
рибу червоних сортів. Але і звичайна риба також
смакуватиме, бо в юшці є «секретний інгредієнт» — вершки. На запропоновану кількість
продуктів Вам знадобиться 2 л води.
ПРИГОТУВАННЯ:
Ріжемо цибулю та моркву соломкою, картоплю кубиками та дрібнимо зелень. Філе риби
ріжемо невеликими шматочками. У каструлі пасеруємо на олії цибулю (до прозорості), додаємо
моркву і обсмажуємо 3-5 хв. Вливаємо воду і додаємо картоплю. Після закипання варимо 5-7 хв.
Додаємо рибу і доводимо юшку до кипіння. Постійно помішуючи, вливаємо до юшки вершки,
додаємо сіль та спеції. Тримаємо на вогні ще 5-7
хв., додаємо зелень, вимикаємо та даємо настоятися. Смакує юшка і в холодному, і в гарячому
вигляді.

Боярку представляли два
склади команди ВК «Мaximum»
(Києво-Святошинської районної ДЮСШ м. Боярка, тренер
В. Отрішко). У змаганнях взяли
участь 78 команд у трьох вікових категоріях.
Вихованки тренера В’ячеслава Отрішка виявилися найсильнішими: І місце вибороли
Вікторія Салонік та Дар’я Тихонова (1999 р. н.), ІІ місце — Софія Палій та Софія Дзюбенко.
Ця перемога дозволила боярчанкам вийти у фінал Чемпіонату України з пляжного
волейболу, який у кінці червня
відбувся у Кременчуці. Цього
разу
Києво-Святошинський
район та Боярку представляли
дві Софії — Палій та Дзюбенко.
Дівчата змагалися з командами з Хмельницького, Полтави,
Кременчука, Запоріжжя, Іллічівська та Дніпропетровська. У
змаганнях взяли участь 52 команди. Команда ВК «Мaximum»
увійшла до першої десятки.
Завершальна частина чемпіонату України з пляжного волейболу має відбутися з 18 до 25
серпня в смт Лазурне Херсонської обл.
Своїм успіхам волейбольний клуб завдячує підтримці
багатьох людей. Зокрема, компанії «Мaximum-net» та особисто Олександру Зарубіну

Місце проведення:
м. Боярка, стадіон «Зеніт».

Закуска «Курка у cхованці»

Інгредієнти:

7

2 серпня на стадіоні біля Боярської ЗОШ № 1 в історичній
частині міста стартував традиційний турнір на Кубок міського
голови з футболу.
Ці щорічні змагання — ще
одна спортивна традиція Боярки, яка бере початок у 2002 році.
Серед команд, які володіли цим
перехідним кубком, були й свої
чемпіони: боярський «Арсенал»
три роки поспіль володів цією
престижною футбольною нагородою нашого міста.

Цьогорічний турнір — тринадцятий. Вже зранку мірялися
силами команди «Стара Боярка» та «Ветеран». Результат матчу: 1:1. Пенальті не били, тому
що змагання відбуваються за
круговою системою.
Друга гра: «Фанат» — «Арсенал». У першому таймі «Ар-

сенал» спромігся забити один
м’яч, а у другому, коли трохи
спала спека, гра активізувалася
і порадувала вболівальників цікавими моментами і голами.
Втім, більшість схилялись
до думки, що матч закінчиться з
нічийним результатом. Та все ж
переміг «Фанат» з рахунком 2:1.
Радислав КОКОДЗЕЙ,
фото автора

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ

Медичні огляди працівників
певних категорій – це складова лікувально-профілактичних заходів,
які проводять для охорони здоров’я
працівників, зайнятих на важких
роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або
таких, де є потреба у професійному
доборі, та осіб до 21 року.
Огляди проводяться для визначення стану здоров’я та функціональних особливостей кожного
працівника, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення
медичних протипоказань, а також
попередження виникнення та розповсюдження інфекційних.
Відповідно до ст. 17 Закону
України «Про охорону праці» робо-

тодавець зобов’язаний за свої кошти
організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і
періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,
роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких,
де є потреба у професійному доборі,
а також щорічного обов’язкового
медичного огляду осіб до 21 року
та проконтролювати проходження
ними цієї процедури.
Медичні огляди проводяться
відповідними закладами охорони
здоров’я, які мають дозвіл на даний
вид діяльності, та працівники яких
несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану

здоров’я працівника. У Боярці відповідний дозвіл на проведення медичних оглядів має Центральна районна
лікарня (вул. 40 років Жовтня, 51).
Збереження здоров’я кожного
працівника і трудового колективу
вцілому є потенціалом для розвитку
будь-якого підприємства. Піклуймося про здоров’я працівників!

Ганна Яцюк,
головний спеціаліст
відділу епіднагляду
Києво-Святошинського
райуправління
Головного управління ДержСЕС
у Київській області
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БОЯРСЬКЕ МИСТЕЦЬКЕ БРАТСТВО ПРЕДСТАВЛЯЄ

СПАЛАХ З МИНУЛОГО

Володимир Відеречко народився 28 липня 1945 року у с. Пидинівка на Звенигородщині Черкаської області. Дитинство та юність пройшли в смт. Вільшана та м. Ватутіне, де і закінчив середню школу № 6.
Закінчив Харківський сільськогосподарський інституті і став архітектором. Працював у Києві в різних проектних та державних установах.
Володимир Іванович — художник-аматор.

Ні-ні, та інколи люди згадують, наче спалахами, деякі епізоди своєї вже прожитої долі.
Рука впевнено тримає липову паличку і народжується
малюнок до наступної книжки
друга-поета. З «брехунця» долетіли слова пісні «Літа на зиму
повернули». За вікном почало
сіріти і на хвильку виринуло з
пам’яті рідне Ватутіне, тихі вечірні вулички.
1967 рік, йому 22 роки. Він
щосили давив на педалі і велосипед мчав з ЦЕММа, де він

очах заблищали. Батько махнув
рукою. Володя розвернув газету
і тицьнув пальцем на малюнки.
Іван Ульянович іще не туди. Ну й
що — вірші, вони йому хіба треба!
Палець сина сповз униз на
рядок «малюнки виконав Відеречко Володимир». Батько тільки й сказав, закусивши губу:
— І коли ти встиг таке наробить?
Мати забрала газету і давай
розхвалювати. Це ж треба зберегти, каже, показати родичам.
Та хлопець вже не слухав. Пішов у свою кімнатку, до своєї
графіки.
А батько мовчав…
Ганна ВІДЕРЕЧКО

АНОНС
працював художником-оформлювачем, додому, по втоптаній
стежині, що бігла змійкою біля
залізничної колії. Осінні сутінки почали заколисувати землю.

Та враз перед очима виникла
нагорнута купа землі і хлопець
полетів сторчма.
Добряче розбитий лікоть,
розірвані ще доармійські, закороткі зараз штани робили худорлявого, височенького хлопчину
схожим на якогось шибайголову.
Та оця невдача і скручене у вісімку переднє колесо не затьмарили
радості. Володька (так його називали батьки) ще вдень побачив,
як слюсар під час обідньої перерви читав районну газету «Шевченків край», де на цілу сторінку
були надруковані його малюнки
до віршів поета Дергача, який
очолював гурток Ватутінських
поетів. Друзі вітали хлопця, а він
до останнього не вірив, що його
малювання чогось варте.
Вже потемки Володя дошкутильгав до своєї вулиці. Жовтаве
світло вікон таємниче обіймало
осінні дерева. Доходячи до своєї
хвіртки, він уявляв, як зараз радіють батьки, дивлячись газету.
Тоді він розповість, що його замальовку на зимову тему, надруковану в обласній газеті «Молодь
Черкащини», побачив Дергач та
й запропонував співпрацю. Взагалі він росіянин і колись був
Дергачовим, але після війни залишився в Україні, почав писати
вірші українською мовою. Навіть прізвище змінив на більш
схоже для українців, так йому
сподобалася наша земля.
Хлопець тихо відкрив двері
і відразу війнуло печеним. Це ж
мама напекла пиріжків з маком
і горіхами, учора сидів, лупив
їх молотком цілий вечір. Демо-

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ.

Основні вимоги до кандидатів:
Освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом для
керівників не менше 5 років, стаж роботи за фахом для головних спеціалістів не менше 3 років, досконале володіння державною мовою та
комп’ютерною технікою.
Перелік документів, які потрібно подати: заяву, особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання,
відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав, дві фотокартки розміром 4х6 см, копію паспорта громадянина України, медичну довідку про стан здоров’я (форма 133-о).
Подавати документи впродовж 30 календарних днів із дня
оголошення за адресою: 04073, м. Київ, вул. Петропавлівська, 11,
тел.: (044) 468-41-64.

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори
та рекламодавці. Редакція не листується із читачами та залишає за собою
право скорочувати, редагувати та ілюструвати публікації на власний розсуд.
Передрук матеріалів дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.

ОВЕН
На вас чекають активні зустрічі з друзями та
родичами. Час, проведений з коханою людиною,
сприятливо вплине на ваш емоційний стан. Вам
доведеться звертатися до офіційних інстанцій. Намагайтеся тримати себе в руках.
ТЕЛЕЦЬ
Вам вдасться правильно організувати свій час
і вдало скористатися високим творчим потенціалом. Намагайтеся не зв’язувати себе обіцянками,
щоб не опинитися в скрутній ситуації.
БЛИЗНЮКИ
Період буде навантажений різними подіями.
На роботі ваші обов’язки ніхто не відміняв, але
можете розраховувати на підтримку трудового колективу. Ймовірний несподіваний прибуток, який
ви зможете розумно використати.
РАК
Ви будете переживати почуття, зазвичай, не
властиві вашому характеру. Можливі скрутні ситуації, з яких доведеться виходити самотужки.
Можливі певні ускладнення на особистому фронті.
Просто заспокойтеся і дочекайтеся кращих часів.
ЛЕВ
У серпні напруга останнього часу йде на спад.
Вимальовується перспектива додаткового джерела
доходу. Пам’ятайте про своє здоров’я, щоб не мати
загострення хронічних хвороб. Під час подорожей
будьте обережні.
ДІВА
Любов до порядку займає весь ваш вільний час
в серпні. Цю енергію краще спрямувати на сердечні справи. Ви схильні до самоаналізу, що піде
на користь. Відчуєте вельми відчутне покращення
матеріальної сторони життя.

СТРІЛЕЦЬ
Під час подорожі та у дорозі будьте обережні.
Є ймовірність отримання серйозних травм. Можливе охолодження стосунків з коханою людиною.
Це тимчасове явище і ви в силах змінити ситуацію
на краще.
КОЗЕРІГ
Намагайтеся не сперечатися з батьками. Домашні справи вимагають вашої невідкладної уваги.
Постарайтеся створити обстановку миру і гармонії.
Вона порадує всіх членів сім’ї.
ВОДОЛІЙ
Вдома вас люблять і захоплюються. Ймовірне
серйозне придбання. Для цього настає сприятливий період. Разом із тим можливе зіткнення з бюрократизмом, яке попсує вам нерви.

Втрачений військовий квиток,
виданий Києво-Святошинським
райвійськкоматом від 1993 року
на ім’я Іваненка Юрія Борисовича,
вважати недійсним.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 47-079. e-mail: boyarka-inform@ukr.net

ГОРОСКОП

СКОРПІОН
Для підтримки організму в тонусі вам корисно
приймати вітаміни та бувати частіше на свіжому
повітрі. Заспокоїти нерви допоможе спілкування
з друзями, з якими ви розслабитеся і відірветеся.
Тільки не втрачайте почуття міри.

(юридична адреса:04073, м. Київ, вул. Петропавлівська, 11,
e-mail: kv@dmsu.gov.ua, тел.: (044) 468-41-64

Втрачений студентський квиток № 173499
Інституту історичної освіти Національного
педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова на ім’я Щербини
Ірини Олександрівни, вважати недійсним.

21 серпня о 17:30 в актовій залі Боярської ЗОШ № 5
відбудеться звітний концерт ансамблю «Сузір’я».
Вхід вільний.

ТЕРЕЗИ
Можливе грошове надходження, яке стане для
вас приємним сюрпризом. Намагайтеся уникати зайвого ризику. У вас зараз стійке становище
і стабільний достаток, тому не треба випробовувати долю.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Засновник — Боярська міська рада.
Директор — Ганна Коваленко.
Головний редактор — Тетяна Зубкова.
Верстка — Антон Шаригін.

білізувавшись з армії півтора
місяці тому, він добре пам’ятав,
як три роки снились-марились
ось такі мамині пиріжечки, що
зараз пузатенькі тіснилися в
мисці. І тут же лежала газета.
— О, Володька прийшов. Де
тебе носило? Вже не знали, що
думати, — смакуючи випічку
буркнув батько.
— Та аварія. Ремонтували колію і не загорнули канаву, я й
навернувся, а ви газету читали? —
спитав Володя, дивлячись на стіл,
а в серці аж тьохкало. Що батько
скаже, адже сам — художник.
— А що там цікавого? Одні «пленуми», «КПРСи», «даєш на гора».
— А останню сторінку дивились? — у хлопця аж сльози в
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РИБИ
Вам доведеться багато працювати і мало відпочивати як на роботі, так і вдома. Не піддавайтеся
емоціям і спокійно розставте все на свої місця.
У матеріальному плані місяць буде спокійний.

