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Києво-Святошинський рай-
військкомат звернувся до редак-
ції «Боярка-інформ» з проханням 
оприлюднити список боярчан-
військовозобов’язаних, не опові-
щених з різних причин: 

Сінельніков Дмитро Володимирович
Турута Володимир Миколайович
Шпаковський Олександр Едуардович
Демидюк Віталій Іванович
Черняк Володимир Анатолійович
Пугач Михайло Михайлович
Миронов Володимир Петрович
Конкін Олександр Миколайович
Холод Микола Миколайович
Пилипенко Ростислав Сергійович
Руденко Дмитро Андрійович
Кушнір Віталій Михайлович
Васін Віталій Іванович
Бондарук Олег Петрович
Йовенко Олексій Вікторович
Білодуб Андрій Васильович
Бердичівський Володимир Олександрович
Брунько Костянтин Григорович
Богатир Віктор Сергійович
Блудов Андрій Юрійович
Буренко Сергій Миколайович
Ілюхін Ігор Володимирович
Дуб Сергій Борисович
Дударенко Віталій Олександрович
Яценко Віталій Петрович
Тесленко Володимир Миколайович
Стародуб Андрій Костянтинович
Кручінін Сергій Анатолійович
Корнієнко Микола Васильович
Павлов Олександр Дмитрович
Окатов Павло Валерійович
Максименко Ігор Олександрович
Страханов Олександр Олександрович
Моргун Віталій Володимирович
Шадронов Ігор Михайлович
Лук’яненко Олександр Сергійович
Лохматов Олександр Вікторович
Мазуркевич Віталій Григорович
Бецко Максим Андрійович
Храпачевський Богдан Петрович

Вас викликають у Києво-Свя-
тошинський РВК для уточнення 
військово-облікових даних. 

ДО УВАГИ 
ВІЙСЬКОВО-
ЗОБОВ’ЯЗАНИХ

12 серпня своє новосілля 
відсвяткувало Відділення невід-
кладної медичної допомоги Ко-
мунального закладу «Києво-Свя-
тошинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 

Нове приміщення — ко-
лишня молочна кухня — зна-
ходиться у центрі Боярки по 
вул. Білогородській, 21. Ме-
диків з новосіллям привітала 
голова Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Мирос-
лава Смірнова, керівник від-
ділу охорони здоров’я РДА 
Микола Ляшенко, а також 
міський голова Боярки Тарас 
Добрівський.

Під час урочистостей Ми-
рослава Смірнова подякува-
ла медичним працівникам за 
віддане служіння людям, а 
також нагородила подяками 
медиків та благодійників, які 
підтримують медичну галузь 
району. Її відвідини Боярки 
завершились у ЦРЛ Києво-
Святошинського району. 

Як повідомив головний 
лікар Центру Олег Ткаченко, 
попереднім місцем дислока-

ції відділення невідкладної 
допомоги було приміщення 
тубдиспансеру в історичній 
частині Боярки. Політичне 
рішення щодо відкриття від-
ділення невідкладної саме 
там, на жаль, не було підкріп-
лене матеріально-технічни-
ми умовами. Тому головний 
лікар радіє новосіллю. У при-
міщенні колишньої молоч-
ної кухні світло, затишно і 
досить просторо. 

Як повідомила «Боярка-
інформ» диспетчер швидкої 
Анюта Герасименко, колек-
тив медичних працівників 
практично не змінився, серед 
них: 27 фельдшерів і вакантне 
місце лікаря. Щодо апаратури, 
то вона теж, на жаль, не оно-
вилась. Відділення має 2 ма-
шини швидкої допомоги. 

Відділення невідкладної 
окрім Боярки має підстан-
ції ще й у Горенці, Милій 
та Хотові. Кожна з підстан-
цій забезпечена однією 
машиною. Таким чином 
первинною невідкладною 
медичною допомогою охо-
плюється весь район.

ВКЛОНИЛИСЬ ПАМ’ЯТІ САМІЙЛЕНКА

Настоятель Свято-По-
кровської парафії отець Ди-
митрій Присяжний відслужив 
поминальну літію, згадавши 
перед лицем Господа іме-

НОВОСІЛЛЯ «НЕВІДКЛАДНОЇ»

12 серпня виповнилося 90 років з дня смерті великого патріота, видатного українського письменника 
Володимира Івановича Самійленка. На цей день випали роковини смерті Анатолія Харчука і сороковини 
з дня смерті його дружини Ніни Харчук. Родина Харчуків впродовж не одного десятиліття опікувалась мо-
гилою Володимира Самійленка, що на пагорбі біля Свято-Михайлівської церкви, та збереженням пам’яті 
про поета. З ініціативи Ніни Феодосіївни було започатковано Літературно-мистецьку премію ім. Володи-
мира Самійленка Боярської міської ради. Тож не випадково саме цього дня біля могили поета зібрались 
майже всі лауреати Премії ім. В. Самійленка, а також широка (як ніколи!) громадськість міста.

на Володимира Самійленка, 
Ніни та Анатолія Харчуків.

Традиційним організато-
ром усіх самійленківських по-
дій у нашому місті виступає 

Боярський краєзнавчий му-
зей. Відкрила мітинг дирек-
тор музею Любов Кравчен-
ко, принагідно подякувавши 
голові ГО «Молодь Боярки» 

Олександру Зарубіну за благо-
устрій могили поета. Ведуча — 
науковий співробітник музею 
Мар’яна Слєпова — розповіла 
про життєвий і творчий шлях 
Володимира Самійленка, зо-
крема, про боярський період 
його життя.

Вже 90 років Боярка є міс-
цем останнього спочинку 
поета. І весь цей час громада 
пам’ятає та шанує свого ви-
датного земляка. Про це гово-
рив заступник міського голо-
ви Олександр Красовський.

Виступили також лауреати 
Премії ім. В. Самійленка Во-
лодимир Вітюк, Віталій При-
ймаченко, Олександр Малін-
ченко, Тетяна Володай, Леся 
Коваленко. 

Звучали вірші, присвячені 
Володимиру Самійленку, роз-
думи про сьогодення рідного 
краю. Тривожним гуркотом по-
внились небеса — літаки та вер-
тольоти цього дня особливо ак-
тивно кружляли, нагадуючи про 
військову небезпеку зі сходу. 

А під передзвін струн 
бандури відомий боярський 
кобзар Тарас Компаніченко 
співав з усіма присутніми піс-
ні на слова Володимира Са-
мійленка, а також державний 
гімн України.

ПрОГрАМА ЗАХОДІВ
до Дня Державного Прапора та 

Дня Незалежності України
23 серпня 2015 року

Будинок культури
(вул. Шевченка, 82)

16:00-17:30 — Концерт 
«Слава Україні!» до Дня Дер-
жавного Прапора України.

24 серпня 2015 року
Стадіон Боярської ЗОШ № 1 

(вул. Лисенка, 11/23)
14:00-17:00 — Виставка-

продаж предметів народного 
ужиткового мистецтва; пока-
зові спортивні виступи та зма-
гання; вікторини, виставки.

17:00-19:00 — Концертна прог-
рама за участі творчих колективів та 
художньої самодіяльності.

19:00 — Привітання місь-
кого голови та гостей свята.

19:20-22:00 — Продовження 
концертної програми. 

22:00 — Гімн України. 
ОРГКОМІТЕТ

Мери 9 міст Київської облас-
ті заявили, що підуть на місцеві 
вибори від партії «Наш край». Про 
це повідомляє espreso.tv.

Спільну заяву вони опри-
люднили на прес-конференції в 
агентстві «Інтерфакс-Україна» 
в четвер, 13 серпня.

Так, нову політичну силу 
«Наш край» на місцевих вибо-
рах на Київщині представляти-
муть міські голови Борисполя 
Анатолій Федорчук, Яготина — 
Наталія Дзюба, Броварів — Ігор 
Сапожко, Боярки — Тарас До-
брівський, Фастова — Михайло 
Нетяжук, Березані — Анатолій 
Дунаєнко, Обухова — Олек-
сандр Левченко, Бучі — Анато-
лій Федорук та мер м. Славутич 
з 1990 по 2015 рік Володимир 
Удовиченко.

Також про свою готовність 
приєднатися до партії «Наш 
край» заявив міський голова Бі-
лої Церкви Василь Савчук.

За словами очільниці Яготи-
на Наталії Дзюби, на цих вибо-
рах господарники мають пере-
могти політиків.

«Чому нами мають керувати 
ті, хто не живе в наших містах? 

Місцевою проблематикою мають 
займатися не столичні політики, 
а місцеві господарники. Саме від 
їх участі в житті місцевих громад 
залежить розвиток краю», — ре-
зюмувала Наталія Дзюба.

Мер Боярки Тарас Добрів-
ський зазначив, що перемога 
господарників в умовах децен-
тралізації — шанс отримати 
свободу від чиновників, які 
отримали свої крісла за кво-
тами різних партій. «Це буде 
перемогою справжнього само-
врядування над чиновницьким 
свавіллям», — наголосив Тарас 
Добрівський.

30 липня у Києві була пре-
зентована нова політична сила 
«Наш край». До партії увійшли 
нардеп з Харкова Олександр 
Фельдман, з Одещини — Антон 
Кіссе, нардеп VII скликання 
із Запоріжжя Сергій Кальцев, 
мери Миколаєва та Маріупо-
ля Юрій Гранатуров та Юрій 
Хотлубей, а також екс-перший 
заступник голови КМДА Олек-
сандр Мазурчак. Крім того, до 
«Нашого краю» планують при-
єднатися низка мерів Микола-
ївської, Херсонської, Одеської 
та інших областей.

НА ВИБОрИ — ВІД  
«НАШОГО КрАЮ»
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Вперше в Боярці — зона 
вільного доступу до мережі Ін-
тернет через Wi-Fi у парку Пе-
ремоги біля міської ради.

Потрапити до світової паву-
тини можна без жодного пароля. 

Цю новину 30 липня по-
відомив міський голова Тарас 
Добрівський. Саме за його іні-
ціативи відтепер можна корис-
туватися смартфонами, план-
шетами та іншими девайсами, 
дихаючи свіжим повітрям у ма-
льовничих куточках парку.

Але Тарас Григорович водно-
час наголосив, що слід пам’ятати 
про здоровий спосіб життя.

ВІДТЕПЕр У 
БОЯрЦІ — 
FREE WI-FI

Урочистості з нагоди 
складання військової при-
сяги відбулись на базі спор-
тивного комплексу в/ч А0799, 
що розташована у Віті По-
штовій. Саме тут впродовж 
місяця тривав курс молодого 
бійця для майбутніх захисни-
ків Вітчизни.

67 студентів, 14 з яких дівча-
та, прочитали слова обітниці на 
вірність народу України у при-

СТУДЕНТІВ БЛАГОСЛОВИЛИ НА 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Складанням військової присяги на вірність українському на-
родові завершився курс військової підготовки слухачів військової               
кафедри — студентів Національного авіаційного університету. 

сутності командира військової 
частини Віталія Тарасова, бать-
ків та гостей.  

Настоятель Свято-Покров-
ського храму Боярки отець 
Димитрій Присяжний благо-
словив студентів на сумлінне 
навчання і службу Батьківщині.

Після успішного складання 
іспитів з військової підготов-
ки студенти отримають звання 
«лейтенант запасу».

Відбулось чергове засідання 
координаційної ради з питань на-
дання допомоги військовослуж-
бовцям АТО та їх родинам. 

Про хід шостої хвилі мобілі-
зації доповів начальник військо-
во-облікового столу Анатолій 
Стороженко. Нині майже 100 на-
ших земляків проходять військо-
ву підготовку або служать у зоні 
АТО.

Міський голова Тарас До-
брівський наголосив, що місто 

має виконати план з мобілізації, 
але всі дії необхідно проводити 
у правовому полі.

Було обговорено питання 
надання матеріальної допомо-
ги військовослужбовцям, які 
служать чи демобілізувалися. 
Прозвучала також думка щодо 
збільшення розміру суми ма-
теріальної допомоги з міського 
бюджету за програмою «Турбо-
та». А також надання допомоги 
на підготовку до школи дітям 
військовослужбовців.

БОЯрЧАНИ У ВІЙСЬКОВІЙ ФОрМІ
Представники ради волон-

терів Альона Суслова та Ната-
лія Долгова озвучили потребу 
в коштах для придбання речей, 
необхідних нашим захисникам. 
І закликали всіх небайдужих до-
лучитися до цієї справи. 

Благодійні внески можна пе-
рерахувати за реквізитами Ради 
волонтерів у Приватбанку:

ЄДРПОУ 39717559
МФО 321842
р/р: 26001053143511.

Відкрив зустріч міський го-
лова Тарас Добрівський. Він 
поінформував присутніх про рі-
шення Боярської міської ради 
щодо створення об’єднаної 
територіальної громади. «Ми 
надіслали запрошення щодо 
об’єднання усім органам місце-
вого самоврядування, які меж-
ують з Бояркою, — зазначив 
Тарас Добрівський. — Петрів-
ська сільська рада відмовилась. 
У решті сільських рад триває 
дискусія. Також надійшла про-
позиція щодо об’єднання від 
Новосілківської сільської ради 
Макарівського району».

Що ж таке децентралізація? 
Про це дуже аргументовано та 
емоційно розповів присутнім 
Володимир Удовиченко. «Це 
передача значних повноважень 
та бюджетів від державних ор-
ганів органам місцевого само-
врядування. Так, аби якомога 
більше повноважень мали ті 
органи, що ближче до людей, де 
такі повноваження можна ре-
алізовувати найбільш успішно. 
Державі потрібен євроремонт і 
розпочинати його необхідно з 
децентралізації».

За його словами, у Київ-
ській області процес створення 
об’єднаних фінансово спро-
можних громад зустрічає зна-
чний опір на відміну від інших 
областей України, де вже за-
тверджуються перспективні 
плани формування територій 
громад. 

Учасники наради також по-
ділилися своїми думками. Пер-

шою виступила сільський го-
лова Новосілок Макарівського 
району Олена Кияниця. Вона 
озвучила однозначну думку 
громади: жителі Новосілок 
бачать майбутнє свого села у 
складі Боярської об’єднаної те-
риторіальної громади. Оскільки 
вже сьогодні велика кількість 
жителів села користується по-
слугами, які надає Боярка: до-
ступ до закладів освіти, охоро-
ни здоров’я тощо.

Секретар виконкому Забір-
ської сільської ради Олеся Бон-
даренко зазначила, що обгово-
рення майбутнього об’єднання 
громад у селі ще триває. Але се-
ляни схиляються до думки ство-
рення об’єднання сільських гро-
мад з адміністративним центром 
у Забір’ї, хоча від об’єднання з 
Бояркою також не відмовляють-
ся. Депутат Малютянської сіль-
ської ради Олексій Цибін озву-
чив думки жителів Малютянки: 
переважна більшість жителів 
села готова підтримати ідею 
об’єднання з Бояркою. 

Сільський голова Бобриці 
Олександр Король озвучив сум-
ніви своїх односельців щодо до-
цільності об’єднання з містом. 
Бобричан хвилює небезпека з 
боку активної забудови села у 
випадку об’єднання з містом 
Боярка. «Категорично ми не від-
мовляємось, але хотілося б, щоб 
до складу об’єднаної громади 
увійшли тільки села, а центр був 
у Білогородці чи Забір’ї», — за-
уважив Олександр Король.

Княжичі не мають спільних 

меж з Бояркою. Втім, сільський 
голова Княжич Олена Шин-
каренко також взяла участь у 
нараді. «Впродовж тривалого 
часу Княжичі були дотаційною 
сільською радою, — зазначила 
Олена Олександрівна. — Але за 
останні роки ця ситуація зміни-
лася. Ми перестали бути дота-
ційними і відчули, що можемо 
робити щось самі. Ми готові 
об’єднатися з усіма прилеглими 
до нас селами з центром у Кня-
жичах або у Забір’ї. Від Боярки 
ми запрошення не отримували, 
але готові розглянути і такий 
варіант».

Тож як бачимо, де два укра-
їнці — там три гетьмани. Впро-
вадженню децентралізації вла-
ди насправді значно шкодить 
слово «добровільне». Бо добро-
вільно розлучатися зі своїми 
можливостями мало хто хоче.

Чи будемо змінювати країну, 
чи й надалі говоритимемо про 
те, як нам погано живеться? 
Ось у чому питання. У зв’язку з 
наближенням місцевих виборів 
процес децентралізації трохи 
загальмувався. Але вже з 1 січ-
ня 2016 року об’єднані громади 
матимуть значні преференції, 
передбачені законодавством 
України. Зокрема, 60 % ПДФО 
та значна частка інших податків 
і зборів залишатимуться у міс-
цевому бюджеті. 

Що чекатиме Боярку — час 
покаже. Дуже хотілося б отри-
мати нові механізми наповне-
ння бюджету. Агов, сусіди, при-
єднуйтесь! 

Міський голова Тарас До-
брівський, підбиваючи під-
сумки наради, наголосив, що 
Боярська міська рада готова 
створити особливі умови для те-
риторіальної громади, яка пер-
шою об’єднається з Бояркою. 

БОЯрКА рОЗКрИВАЄ ОБІЙМИ. 
ХТО БУДЕ ПЕрШИМ?

Нині в суспільстві розпочаті процеси децентралізації влади. Дис-
кусія на цю тему не вщухає. Торкнулася вона і боярських теренів. 3 
серпня міський голова Тарас Добрівський провів нараду щодо ство-
рення територіального об’єднання громад за участі керівників орга-
нів місцевого самоврядування сусідніх населених пунктів, депутатів 
Боярської міської ради та активістів. У нараді взяв участь і керівник 
офісу реформ у Київській області Володимир Удовиченко.

Для котелень КП «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального господар-
ства», розташованих на двох про-
мислових площадках у м. Боярка 
за адресами: вул. Б. Хмельниць-
кого, 17-а та 40 років Жовтня, 49-
а, підготовлено пакет документів 
для розгляду в департаменті еко-
логії та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміні-
страції на отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

Підприємство спеціалізу-
ється на наданні послуг з отри-
мання мешканцями населених 
пунктів тепла.

Потенційний обсяг викидів 
забруднюючих речовин від ко-
тельні по вул. Б. Хмельницького, 
17-а становить 2,481 т/рік, від 
котельні по вул. 40 років Жов-
тня, 49-а становить 2,923 т/рік. 

Масова концентрація за-
бруднюючих речовин у газо-
пиловому потоці не перевищує 
нормативів гранично допусти-
мих викидів відповідно до чин-
ного законодавства.

Відгук громадян на інформа-
цію просимо направляти до Бо-
ярської міської ради за адресою:         
м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

Інформація для мешканців м. Боярка

З 1 липня 2015 року почав 
роботу Вишнівський місцевий 
центр з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги.

Головне завдання центру — 
забезпечення представництва 
інтересів соціально незахище-
них громадян у судах по цивіль-
них та адміністративних справах.

Центр надає допомогу 
мешканцям Бородянського, 
Васильківського, Вишгород-
ського, Іванківського, Ки-
єво-Святошинського, Ма-
карівського, Обухівського, 
Поліського, Фастівського райо-
нів та міст Буча, Васильків, Ір-
пінь, Обухів, Прип’ять, Фастів.

Відповідно до статті 14 За-
кону України «Про безоплатну 
правову допомогу» за такою по-
слугою можуть звертатися со-
ціально незахищені громадяни, 
які потребують особливої уваги 
з боку держави, зокрема, мало-
забезпечені особи, діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківсько-
го піклування, біженці, ветера-
ни війни (в т. ч. учасники АТО), 

члени сімей загиблих учасників 
бойових дій, реабілітовані осо-
би та особи, стосовно яких суд 
розглядає питання про обме-
ження цивільної дієздатності 
чи надання психіатричної до-
помоги в примусовому порядку 
та інші.

Адвокати на безоплатній 
основі представлятимуть інте-
реси осіб, які мають право на 
безоплатну правову допомогу, 
в судах, інших державних ор-
ганах, органах місцевого само-
врядування тощо. Вони допо-
магатимуть складати документи 
процесуального характеру та 
надаватимуть юридичні кон-
сультації.

Громадяни можуть зверта-
тися до Вишнівського місцево-
го центру за адресою: вул. Пів-
денна, 5-б, м. Вишневе.

Графік роботи: пн-чт з 9:00 
до 18:00, пт — з 9:00 до 16:45, ви-
хідні дні: субота, неділя.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

майстра дільниці водозабірних споруд (проживання у місті Боярка), 
машиніста екскаватора 5, 6 розрядів,
електрогазозварників 4, 5 розрядів. 
За довідками звертатися за телефонами: 
46-966 — відділ кадрів, 41-753 — приймальня.

Адміністрація

ВАКАНСІЯ
КП «БОЯрКА-ВОДОКАНАЛ»

ЗАПрОШУЄ НА ПОСТІЙНУ рОБОТУ:

З ініціативи міського голови          
Т. Добрівського КП «БГВУЖКГ» із за-
лученням підрядних організацій роз-
почато роботи з поточного (ямково-
го) ремонту доріг. Впродовж місяця 
було відремонтовано частину вулиць 
Сагайдачного, Жуковського та Воро-
шилова, нині приступили до латання 
ям на вулиці Польова. Найближчим 
часом буде відремонтовано також 
провулок Жовтневий. 

Третього серпня відбулося роз-
криття цінових пропозицій з ямко-
вого ремонту доріг по вул. Б. Хмель-
ницького та вул. Т. Шевченка. За 
результатами тендерної процедури 

підрядною організацією, яка буде 
виконувати ці роботи, визначено 
ТОВ «Євродор2».

Було проведено технічне об-
слуговування та ремонт спеціаль-
ної техніки, а саме: екскаватора та 
міні-навантажувача, за допомогою 
яких буде виконуватись підмітання 
прибордюрної території доріг міста. 
Між іншим, прибирання узбіччя 
доріг вже частково виконується по 
вулиці Молодіжній та по одній сто-
роні Білогородської силами праців-
ників дільниці благоустрою.

Також проведено кронування 
дерев по вул. Незалежності. 

КП «БГВУЖКГ ІНФОрМУЄ

Всеукраїнська акція «Герой — 
рятівник року» передбачає виявлен-
ня непересічних особистостей, 
які проявили мужність та героїзм 
під час рятування людей, майна, 
ліквідації пожеж, аварій, над-
звичайних ситуацій, стихійного 
лиха; донесення до широкого за-
галу фактів та обставин їх героїч-

ВСЕУКрАЇНСЬКА АКЦІЯ 
«ГЕрОЙ-рЯТІВНИК рОКУ»

них вчинків, визначення найкра-
щих серед кращих, і як кульмінація 

— проведення урочистої церемо-
нії нагородження переможців. 
При виявленні героїчних вчинків 
громадянами звертайтесь зател. 
239-09-34, 101.

Києво-Святошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

Мета — привернення особливої уваги всіх верств населення Укра-
їни до нелегкої, але почесної, мужньої та героїчної професії рятуваль-
ника, піднесення на вершину людської поваги його особистості, як 
одного з найбільш гідних представників нашого суспільства, сприян-
ня формуванню довіри громадян держави до Оперативно-рятуваль-
ної служби цивільного захисту, виховання молоді на прикладі героїч-
них вчинків наших співвітчизників.
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Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського об-
говорення подаються до ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради у письмовій формі 
чи електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, по 
батькові, адреси та телефону 
особи, яка їх подає, у строк з 
14.08.2015 р. до 14.10.2015 р. 

Результати обговорення 
будуть розглянуті на комісії з 
питань перейменування або 
присвоєння назв вулицям, про-
вулкам, тупикам, площам, пар-
кам, скверам, проїздам, майда-
нам в м. Боярка. Ця комісія, що 
є дорадчим органом, формує 
пропозиції на розгляд (з наступ-
ним затвердженням) сесії Бояр-
ської міської ради з числа таких, 
що набрали найбільше голосів 
мешканців конкретних вулиць та 
жителів Боярки та відповідають 
затвердженій Концепції. Вико-
навчий комітет Боярської місь-
кої ради приймає рішення щодо 
корегування назв вулиць міста та 
направляє звернення до Держав-
ного підприємства «Інформацій-
ний центр» Міністерства юстиції 
України щодо внесення змін до 
словників Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

Адреса виконавчого комі-
тету Боярської міської ради: 
08154, м. Боярка, вул. Бі-
логородська, 13, телефон:                                         
(04598) 41-815, е-mail: boyarka-
rada@ukr.net. 

Відповідальність за організа-
цію громадського обговорення 
перейменування вулиць м. Боярка 
та розгляд пропозицій (зауважень) 
покладена на комісію з питань пе-
рейменування (голова — заступник 
міського голови О. В. Красовський). 
Комісія може залучати до збору 
пропозицій боярських активістів, 
використовувати мережу Інтернет 
та соціальну мережу Фейсбук. 

Громадське обговорення 
здійснюватиметься у відповід-
ності до Конституції України, 
Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
Закону України № 317-19 від 
09.04.2015 р. «Про засудження 
комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки», Закону України 
«Про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права влас-
ності імен (псевдонімів) фізич-
них осіб, ювілейних та святко-
вих дат, назв і дат історичних 

ПОВІДОМЛЕННЯ щОДО ГрОМАДСЬКОГО ОБГОВОрЕННЯ 
ПЕрЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ М. БОЯрКА

подій», Порядку проведення 
громадського обговорення під 
час розгляду питань про при-
своєння юридичним особам та 
об’єктам права власності, які 
за ними закріплені, об’єктам 
права власності, які належать 
фізичним особам, імен (псевдо-
німів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2012 р. № 989.

Список вулиць, що оголошуються 
до перейменування, та вже 
зареєстровані пропозиції:  

1. Байкальський пров. 
Українського війська, Дмитра До-
рошенка 
2. Баумана 
Малютянська, Миколи Василен-
ка, Миколи Руденка, Героїв УПА  
3. Д. Бідного
Героїв Майдану
4. Богунського 
Івана Богуна, Героїв Крут  
5. Боженка
Козацька, Холодноярська  
6. Будьонного
Івана Горемики-Купчинського, 
Сергія Шамрая 
7. Ватутіна 
Василя Стуса
8. Возз’єднання
Отамана Орлика      
9. Волгоградська 
Василя Симоненка, Мерінга
10. Ворошилова
В’ячеслава Чорновола, Материнська, 
Активістів, Волонтерів, Поштова  
11. Дзержинського
Степана Бандери, Гайдамацька,  
Вільна, Горіхова   

12. Енгельса
Юрія Мохора
13. Жовтнева
Михайла Грушевського, Хортицька  
14. Жовтневий пров.
Олеся Ткаченка   
15. 40 років Жовтня
Небесної сотні, Вентиляційна, Со-
борності, родини Матушевських, 
Каштанова 
16. Зеленогірська
 Карпатська, Миколи Руденка
17. Іркутська
Миколи Лемика  
18. Калініна 
Калинова, І. Котляревського  
19. Кірова
Родини Кістяківських, Миколи 
Міхновського  
20. Колгоспна 
Семена Палія
21. Комсомольська 
Марка Шляхового   
22. Комсомольців 20-х років
Бориса Іваницького  
23. Котовського
Алли Горської, Пана Коцького
24. Крупської 
Флавіана Василевського, 
Квітки Цісик, Фіалкова, Бузкова
25. Лазо
Миколи Сціборського, Олександра 
Кониського    
26. Ленінградська 
Романа Шухевича, Академіка Топа-
чевського  
27. Маяковського
Симона Петлюри, Миколи Садового  
28. Московська 
І. Миколайчука, Шолом-Алейхема   
29. М. Островського
Василя Острозького, Олекси 
Гірника, Романа Дашкевича

30. Петровського 
Всеволода Петріва  
31. Піонерська
Пластунська, Миколи Пимо-
ненка, Ольги Кобилянської 
32. Полярна 
Володимира П’янова 
33. Проектуєма 
Лаврентія Похилевича
34. Пролетарська
Січових Стрільців
35. Пролетарський пров.
Віктора Цимбала
36. радгоспний провулок 
Миколи Горденіна, Марка Гирявця  
37. радянська 
Радісна    
38. руднєва пров.
Патріотичний
39. Сахалінська 
Семена Надсона  
40. Сахалінський пров.
Бориса Списаренка
41. Світлогірська 
І. Іванова  
42. Серафимовича
Орисі Верби
43. Уральська 
Сергія Єфремова
44. Фрунзе 
Фруктова, Бориса Грінченка
45. Фурманова
Євгена Коновальця, Ярослава Мудрого  
46. Чапаєва
Марії Заньковецької  
47. Читинський пров.
Замковий, Наталії Полонської-
Василенко  
48. Чкалова
Миколи Івасюка, Володимира 
Івасюка, Олександра Богомазова   
49. щорса
Івана Мазепи

Історія України знає чи-
мало революцій. На жаль, не 
всі вони приносили зміни на 
краще. Революція в Російській 
імперії 1917 року принесла нам 
червоний терор, згодом — голо-
домор, репресії та чергова оку-
пація України. Революція на 
граніті 1991 року принесла нам 
Незалежність, СРСР розвалив-
ся, але плоди тієї кривавої чер-
воної революції 1917 року ми 
пожинаємо й донині. Тотальне 
зубожіння народу, індустріаль-
на та інфраструктурна розрухи, 
занепад освіти, науки, коруп-
ція, безвідповідальність та бай-
дужість — такий спадок Украї-
на отримала від СРСР. 

При народженні батьки 
дають дитині ім’я, а потім по-
чинають процес виховання. 
Результати виховання багато 
в чому залежать від соціуму та 
установок, які дитина вбирає 
від соціуму та від середовища, в 
якому зростає. Так, у саду тро-
янд виростуть троянди, а на 
пустирі з будяками — будяки. 
Україна, переродившись у 1991 
році, була суцільним пустирем з 
товстелезними колючими будя-

ками. Інакше охарактеризувати 
радянські назви топонімів (наз-
ви міст, селищ, вулиць тощо) 
просто не повертається язик. 

Щоб перетворити наш пустир 
на квітучий сад з троянд, перш 
за все, потрібно перейменувати 
абсолютно всі радянські топо-
німи на українські. На перший 
погляд, питання про переймену-
вання назв вулиць не є важливим 
і не потребує тривалого дискурсу. 
Скажуть, що від зміни назв рівень 
нашого життя не покращиться, 
тому краще залишити все на своїх 
місцях і чекати кращих часів. Але 
ми відповімо: кращі часи ніколи 
не настануть, якщо ми зараз не 
почнемо змінювати. 

Зі змінами ми запізнили-
ся на цілих 24 роки. З великою 
ймовірністю можна сказати, 
якби на Донбасі та у Криму 
назви вулиць та міст було пе-
рейменовано з радянських на 
українські ще на початку 90-х, 
Росія не анексувала б Крим і на 
Донбасі не було б війни. 

Як не дивно, але світом 
правлять не гроші, а ідеї. Будь-
які зміни починаються з ідей 
та концепцій. Ідеї ж бувають 

різними і мета тих, хто вносить 
зміни, теж не однакова. Ідея, 
прихована в комуністичних 
символах серпа і молотка, при-
несла смерть і голод для міль-
йонів українців, розруху, по-
страдянський синдром з його 
безвідповідальністю, байдужіс-
тю, корупцією. Головне, на що 
робили ставку радянські вожді, — 
викорінення національної са-
мосвідомості українців. 

Символи є носіями ідеї, да-
ють установки та програмують 
того, до кого вони звертаються. 
Власне, які ми приймаємо сим-
воли, така нас спіткає й доля. Ці 
речі взаємопов’язані і не може 
бути так, щоб народ, який хо-
дить по вулицях, які носять іме-
на катів цього народу, досягнув 
великого культурного та еконо-
мічного розвитку. 

Дуже сумнівно, що, скажімо, 
Ізраїль досягнув би такого ви-
сокого рівня життя, якби назви 
місцевих топонімів стосувалися 
найвищих діячів Третього Рей-
ху. Там не знайдеться жодного 
пам’ятника Гітлерові або вули-
ці Гіммлера. Натомість на карті 
нашої Боярки ми запросто мо-
жемо знайти прізвища тих, хто 
безпосередньо займався вини-
щенням українців у 20-30-тих 
роках ХХ століття. 

Вулиці Щорса, Дзержин-

ського, 40-річчя, Кірова, Ен-
гельса, Радянська, Чапаєва, Ір-
кутська прямо вказують на те, 
що на 25-му році незалежності 
ми досі живемо в інформа-
ційному просторі російського 
окупанта. Таким чином, деякі з 
мешканців Боярки не вбачають 
жодної загрози з боку Росії, від-
верто вивішують червоні пра-
пори з серпом і молотом на сво-
єму подвір’ї. Вони ненавидять 
державний прапор і, очевидно, 
чекають не дочекаються, коли 
російські танки їздитимуть ву-
лицями Боярки. 

Тому буряту, який під Де-
бальцевим, сидячи на російсько-
му танку, кричить, що це його 
земля і він її захищає, не зрозу-
міло, чому він не має до укра-
їнської землі жодного стосунку, 
якщо навіть у Боярці є провулок 
його бурятської батьківщини — 
Читинський? Як люблять казати 
російські політики, «русскій мір» 
закінчується там, де закінчуєть-
ся російська мова. Або символи. 
А ім’я — це також символ. 

Якщо ми досі не звільнилися 
від радянських топонімів, зна-
чить, ми обираємо не революцій-
ні зміни на краще, а поглиблення 
кризи, подальше поневолення на 
ментальному рівні, злиденність, 
тому що жодна країна світу, де 
комунізм взято за основу, не до-

сягла визначного економічного 
розвитку. В таких державах на-
род був і є рабом, людська праця 
знецінена майже до нуля. Кому-
ністичні держави — це держа-
ви-олігархи. Не дивно, що саме 
СРСР наплодив таку величезну 
кількість мільярдерів-скоро-
багатьків, тому що гроші, які 
раніше визискувалися з народу 
державою, тепер визискуються 
олігархами на їхні банківські ра-
хунки. Тому деолігархізація в де-
чому є тотожною декомунізації. 

Що дасть нам зміна назв 
вулиць з радянських на укра-
їнські? Це, перш за все, вихов-
на робота. Наші діти житимуть 
серед рідних символів, які не-
суть українську ідею. Відкри-
ють свої серця для наших героїв, 
іменами яких називатимуться 
наші міста та вулиці, рівняти-
муться на ті високі ідеали, які 
закладені в героїчних постатях 
нашої історії. Намагатимуться 
прожити так, аби бути гідни-
ми тих, хто жертвував своїм 
життям заради України. Саме 
тому, змінюючи назви вулиць, 
ми робимо внесок у майбутнє. І 
прийде той час, коли наші діти 
лише подякують нам за це.  

Дмитро Супруненко,
 Народна рада Боярки

ЗАрАЗ АБО НІКОЛИ.
ЗМІНА НАЗВ ВУЛИЦЬ — ВНЕСОК У МАЙБУТНЄ

Громадське обговорення проводиться виконавчим комітетом 
Боярської міської ради на виконання Закону України № 317-19 від 
09.04.2015р. «Про засудження комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» з метою врахування громадської дум-
ки під час прийняття відповідних рішень. Участь у громадському об-
говоренні можуть взяти фізичні та юридичні особи, а також громад-
ські об’єднання, що не є юридичними особами.

Після Революції Гідності минуло вже більше року. Народ України 
чекає змін, які мають бути результатом будь-якої революції. З огляду 
на те, що українська нація спрямувала вектор свого розвитку у бік 
Європи, звільняючись від глибоко вкоріненої радянщини, очевидно, 
що ми очікуємо змін на краще. 

Продовження на стор.  7



4 14 серпня 2015
№ 15 (273)

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля 4»
10:55 «Міняю жінку»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку»
13:40 «Ворожка»
14:15 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодра-
ми - 5»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
(1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20 Т/с «Чудо» (1)
22:15 Т/с «Чудо» (1)
23:15 Т/с «Місцеві новини» (2)
23:50 Т/с «Місцеві новини» (2)
00:40 «Great Brіtіsh Bake 
off - 3»
01:55 «Great Brіtіsh Bake 
off - 3»
02:55 «Міняю жінку»
04:00 «Служба розшуку 

дітей»
04:05 «Шість кадрів»

   ICTV

06:05 Служба розшуку 
дітей
06:10 М/с «Пригоди муль-
тинят»
06:50 Факти
07:35 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
10:10 Провокатор
11:45 «Скелелазка». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Скелелазка». Х/ф
14:00 «Ключ саламандри». 
Х/ф
15:45 Факти. День
16:10 «Ключ саламандри». 
Х/ф
16:20 «Операція «Валькі-
рія». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з 
Андрієм Куликовим
00:20 «Колонія». Х/ф (2)
02:00 « Агенти Щ.И.Т.». 
Т/с

   Інтер

05:30 Д/ф «Віктор Цой. 
Група крові»
06:25 М/фи
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Х/ф «Королева бен-
зоколонки 2»
10:55 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:40 «Судові справи»
13:30 Т/с «Я повернуся»
16:35 «Жди меня. Украина»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Острів непотріб-
них людей»
23:40 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
01:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:10 Т/с «Скандал 2» (2)
03:50 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
05:25 Д/с «Великі українці»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Губка Боб Пря-
мокутні Штани»
06:55 Kіds Tіme

06:57 Т/с «Друзі»
09:55 Т/с «Щасливі разом»
14:20 Х/ф «Знайомтеся: 
Дейв»
16:05 Х/ф «Черговий тато»
18:00 Абзац!
19:00 Весільні битви
20:10 Х/ф «Холостяк» (2)
22:10 Х/ф «Дуже страшне 
кіно 2»
23:45 Х/ф «Дуже страшне 
кіно 3» (3)
01:10 Абзац!
02:00 Співай, якщо змо-
жеш 2
04:10 Служба розшуку 
дітей
04:15 Зона ночі
05:40 25-й кадр

   СТБ

06:15 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. 
Окільцювати холостяка»
09:00 Х/ф «Тобі, справж-
ньому»(1)
12:05 «Битва екстрасенсів»
13:05 «Х-Фактор»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
02:15 Х/ф «Осінній мара-
фон»(1)
03:45 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:15 Т/с «Буду вірною 
дружиною» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Буду вірною 
дружиною» (1)
17:50 Т/с «Клан ювелірів» 
(2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Дорога в порож-
нечу» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Законослухня-
ний громадянин» 
01:35 Події
02:20 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
03:20 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:25 Т/с «Клан ювелірів» (2)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ескулап
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Казки Лірника 
Сашка
09:35 М/ф
10:00 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
10:55 Д/ф «Подорожуй 
Литвою»
11:35 Погода
12:00 Д/ф «Голос»
13:00 Новини

13:15 Вікно в Америку
13:35 Д/ф «Галісія. Рибал-
ки у небезпеці»
14:40 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
15:30 Альтернативна 
музика
16:05 Погода
16:15 Х/ф «Полковнику 
ніхто не пише»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Д/ф «Повернення на 
мапу»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Новини
02:35 Д/ф «Галісія. Рибал-
ки у небезпеці»
03:25 Х/ф «Наталка-Пол-
тавка»
05:00 Новини
05:25 Вікно в Америку
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:55 «Міняю жінку»
12:00 ТСН
12:20 Т/с «Свати - 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами 
- 5»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
(1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Чудо» (1)
22:10 Т/с «ЧУДО
23:10 Т/с «Місцеві новини» 
(2)
23:45 Т/с «Місцеві новини» 
(2)
00:10 ТСН
00:35 «Great Brіtіsh Bake 
off - 3»
01:50 «Great Brіtіsh Bake 

off - 3»
02:50 «Міняю жінку»
03:45 «Служба розшуку 
дітей»
03:50 «Шість кадрів»

   ICTV

05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 12 найкращих шахраїв 
України
11:50 «Неправдива гра». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Неправдива гра». Т/с
14:00 Провокатор
15:00 12 найкращих шахраїв 
України
15:45 Факти. День
16:20 12 найкращих шахраїв 
України
17:45 «Наркомівський обоз». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Операція «Горгона». 
22:25 «Останній бій майора 
Пугачова». 
23:20 «Універсальний сол-
дат». Х/ф (2)
01:15 «Ключ саламандри». 
Х/ф

03:00 «Неправдива гра». Т/с
04:25 « Агенти Щ.И.Т.». Т/с

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/фи
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Острів непотріб-
них людей»
12:00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:50 «Судові справи»
13:50 «Сімейний суд»
14:45 Т/с «Я повернуся»
16:45 Т/с «Домробітниця»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Острів непотріб-
них людей»
23:40 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
01:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:05 Т/с «Скандал 2» (2)
03:45 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
05:25 Д/с «Великі українці»

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme

06:07 М/с «Губка Боб Пря-
мокутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Х/ф «Острів»
23:40 Х/ф «Дуже страшне 
кіно 5» (2)
01:00 Абзац!
01:50 Співай, якщо зможеш 
2
04:10 Зона ночі
05:40 25-й кадр

   СТБ

05:40 «Вікна-Новини»
06:15 «Все буде добре!»
08:00 Х/ф «Спортлото-82»(1)
09:55 «Битва екстрасенсів»
12:50 «Х-Фактор»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»
01:15 «Один за всіх»
02:20 Х/ф «Сни»(2)
03:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:15 Т/с «Єдиний мій гріх» 
(1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Єдиний мій гріх» 
(1)
16:00 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
17:50 Т/с «Клан ювелірів» 
(2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Дорога в порож-
нечу» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Прокинемося 
разом?» (3)
01:30 Події
02:15 Х/ф «Законослухня-
ний громадянин» (2)

03:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:30 Т/с «Клан ювелірів» 
(2)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:30 Ескулап
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Хочу бути
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:55 Подорожні
12:05 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:30 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:25 Погода
13:40 Д/ф «Вірменія. Райські 
фрукти»
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:25 Фольк-musіc
16:30 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
17:35 Перша студія
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Перші на Першому. 
Євроігри
19:30 Авторський проект 
«Вересень»
20:00 Д/ф «Павло Загребель-
ний. До запитання»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 З перших вуст
21:50 Д/ф «Дві столиці»
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Новини
02:35 Д/ф «Вірменія. Райські 
фрукти»
03:35 Х/ф «Місяцева зо-
зулька»
05:00 Новини
05:45 Вічне

Вівторок, 18 серпня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:50 «Міняю жінку»
12:00 ТСН
12:20 Т/с «Свати - 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20 Т/с «Чудо» (1)
22:20 Т/с «Чудо» (1)
23:20 Т/с «Місцеві новини» 
(2)
23:55 Т/с «Місцеві новини» 
(2)
00:20 ТСН
00:45 «Great Brіtіsh Bake 
off - 3»
02:00 «Great Brіtіsh Bake 
off - 3»
03:00 «Міняю жінку»

04:05 «Служба розшуку дітей»
04:10 «Шість кадрів»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 12 найкращих шахраїв 
України
11:50 «Неправдива гра». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Неправдива гра». Т/с
14:00 Провокатор
15:00 12 найкращих шахраїв 
України
15:45 Факти. День
16:10 12 найкращих шахраїв 
України
17:50 «Останній бій майора 
Пугачова». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Операція «Горгона». 
22:25 «Останній бій майора 
Пугачова». 
23:20 «Універсальний сол-
дат». Х/ф (2)
01:00 «Вдача Баннена». Х/ф 
(2)

02:35 «Неправдива гра». Т/с
04:00 « Агенти Щ.И.Т.». Т/с

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/фи
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Острів непотрібних 
людей»
12:00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:50 «Судові справи»
13:50 «Сімейний суд»
14:45 Т/с «Я повернуся»
16:45 Т/с «Домробітниця»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Острів непотрібних 
людей»
23:40 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
01:45 Т/с «Зцілення любов’ю»
03:05 Т/с «Скандал 2» (2)
03:45 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
05:25 Д/с «Великі українці»

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губка Боб Прямо-

кутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
12:00 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Х/ф «Безодня»
23:50 Х/ф «Брати Грімм»
01:50 Абзац!
02:40 Співай, якщо зможеш 2
03:45 Служба розшуку дітей
03:50 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   СТБ

05:35 «Вікна-Новини»
06:10 «Все буде добре!»
07:55 «Зіркове життя. Ціна 
щастя - дитина»
08:55 «Зіркове життя. Розмір 
не має значення»
09:45 «Таємниці МастерШе-
фу. Самвел»
10:40 «Моя правда. Тетяна 
Катерновська. Мій рідний 
вбивця»
11:25 «Битва екстрасенсів»
13:15 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20:05 «Слідство ведуть екс-

трасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00:30 «Один за всіх»
01:25 Х/ф «Валентин і Вален-
тина»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Єдиний мій гріх» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Єдиний мій гріх» 
(1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Рапід» (Австрія) - 
«Шахтар» (Україна)

23:40 Т/с «Прокинемося 
разом?» (3)
01:40 Події
02:25 Т/с «Пожежники 
Чикаго» (2)
03:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:35 Т/с «Клан ювелірів» (2)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ескулап
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:55 Як ваше здоров’я?

11:50 Погода
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Д/ф «Народження 
Шарло»
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:30 Д/ф «Дві столиці»
16:15 Книга ua
16:50 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
17:20 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Х/ф «Марія з Наза-
рета» 1с.
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Тепло. Ua
23:30 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Новини
02:35 Д/ф «Народження 
Шарло»
03:40 Телевистава «Назар 
Стодоля»
05:00 Новини
05:45 Вічне

Середа, 19 серпня
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   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:50 «Міняю жінку - 2»
12:00 ТСН
12:20 Т/с «Свати - 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20 Т/с «Чудо» (1)
22:15 Т/с «Чудо» (1)
23:15 Т/с «Розіграш» (2)
01:05 ТСН
01:30 «Great Brіtіsh Bake off - 3»
02:35 «Great Brіtіsh Bake 
off - 3»
03:35 «Міняю жінку - 2»
04:45 «Шість кадрів»

   ICTV

05:10 Студія Вашинтон
05:15 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 12 найкращих шахраїв 
України
11:50 «Неправдива гра». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Неправдива гра». Т/с
14:55 Провокатор
15:10 Д/ф «На передовій»
15:45 Факти. День
16:20 Д/ф «На передовій»
16:50 Д/ф «Братство Черво-
ного Хреста»
17:50 «Останній бій майора 
Пугачова». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:10 Факти. Вечір
21:35 «Операція «Горгона». 
22:30 «Останній бій майора 
Пугачова». 
23:25 «Від колиски до моги-
ли». Х/ф (2)
01:25 «Полювання на діа-
манти». Х/ф (2)
03:00 «Неправдива гра». Т/с

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/фи
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Острів непотріб-
них людей»
12:00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:50 «Судові справи»
13:50 «Сімейний суд»
14:45 Т/с «Я повернуся»
16:45 Т/с «Домробітниця». 
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Острів непотріб-
них людей» 
23:40 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
01:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:10 Т/с «Скандал 2» (2)
03:50 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
05:25 Д/с «Великі українці»

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губка Боб Пря-

мокутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:10 Т/с «Не родись вродлива»
12:00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Х/ф «Втеча неможлива» (2)
23:15 Х/ф «Єдиний, що 
вижив»
01:30 Абзац!
02:15 Співай, якщо зможеш 2
03:20 Заковані
04:10 Служба розшуку дітей
04:15 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   СТБ

05:20 «Вікна-Новини»
05:55 «Все буде добре!»
07:40 «Зіркове життя. Як 
пережити зраду»
08:25 «Зіркове життя. Пом-
ста по-жіночому»
09:20 «Зіркове життя. Безді-
тні за власним бажанням»
10:20 «Таємниці зважених. 
Надлишкова любов.»
11:15 «Таємниці зважених. 
Страшна таємниця Євгенії 
Мостовенко»
12:10 «Битва екстрасенсів»
14:00 «Вагітна у 16»
15:00 «Доньки-матері»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20:00 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла»
00:30 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «Все починається 
з дороги»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Єдиний мій гріх» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Єдиний мій гріх» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в порожнечу» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Прокинемося 

разом?» (3)
01:30 Події
02:15 Т/с «Пожежники 
Чикаго» (2)
03:35 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:35 Т/с «Клан ювелірів» (2)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:35 Ескулап
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Як це?
10:00 Т/с «Таємниця старого мосту»
10:55 Світло

11:55 Авторський проект 
«Вересень»
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Погода
13:35 Д/ф «Повернення на мапу»
14:40 Т/с «Таємниця старого мосту»
15:30 Надвечір’я
16:25 Погода
16:35 Х/ф «Нога Бога»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Х/ф «Марія з Назарета» 2с.
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:30 Етнографічні зама-
льовки. Грузія
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Новини
02:35 Д/ф «Трипілля. Забута 
цивілізація старої Європи»
03:30 Надвечір’я
04:25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
05:00 Новини
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:50 «Міняю жінку - 2»
12:00 ТСН
12:20 Т/с «Свати - 5»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН
20:10 «Мультибарбара 2015»
20:50 «Мультибарбара 2015»
21:15 «Вгадай ящик»
22:15 «Світське життя»
23:15 « «Двадцять вісім днів 
потому» (3)
01:35 «Great Brіtіsh Bake off - 
3: Masterclass»
02:35 «Great Brіtіsh Bake off - 
3: Masterclass»

03:35 «Great Brіtіsh Bake off - 
3: Masterclass»
04:35 «Шість кадрів»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 12 найкращих шахраїв 
України
11:45 «Неправдива гра». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Неправдива гра». Т/с
14:50 Провокатор
15:30 Д/ф «Спецназ. Повер-
нутися живими»
15:45 Факти. День
16:20 Д/ф «Спецназ. Повер-
нутися живими»
16:50 «Останній бій майора 
Пугачова». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Операція «Горгона». . 
22:25 «Останній бій майора 
Пугачова». . 

23:20 «Повітряна в’язниця». 
Х/ф (2)
01:35 «2035. Заборонений 
вимір». Х/ф (2)
02:55 «Неправдива гра». Т/с

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/фи
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Острів непотріб-
них людей» 
12:00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:55 «Судові справи»
13:50 «Сімейний суд»
14:50 Т/с «Я повернуся» 
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Балада про 
Бомбера» 
00:55 Х/ф «База» (2)
02:35 Т/с «Зцілення 
любов’ю» 
04:00 Х/ф «А життя продо-
вжується» (2)
05:25 Д/с «Великі українці»

   Новий Канал

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губка Боб Пря-
мокутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
12:00 Т/с «Вороніни»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Х/ф «Макс Пейн»
23:00 Х/ф «Один у темряві» 
(2)
00:55 Абзац!
01:45 Заковані
04:20 Зона ночі
05:40 25-й кадр

   СТБ

05:20 Х/ф «Валентин і Ва-
лентина»(1)
06:50 Х/ф «Все починається 
з дороги»(1)
08:25 Х/ф «Привіт від Чарлі 
Трубача»(1)
10:05 Х/ф «Пізнє каяття»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 Х/ф «Це мій собака»(1)

22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»(1)
00:30 Х/ф «Привіт від Чарлі 
Трубача»(1)
02:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Єдиний мій гріх» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Єдиний мій гріх» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Х/ф «Шукаю попут-
ника» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Прокинемося 
разом?» (3)
01:30 Події
02:15 Т/с «Пожежники 

Чикаго» (2)
03:35 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:45 Т/с «Клан ювелірів» (2)
05:40 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:30 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ескулап
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 М/ф
09:40 Школа Мері Поппінс
10:00 Т/с «Таємниця старого мосту»
10:50 Віра. Надія. Любов

12:00 Д/ф «Піду до поліції»
12:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Погода
13:35 Д/ф «Павло Загребель-
ний. До запитання»
14:40 Т/с «Таємниця старого мосту»
15:25 Спогади
16:05 Театральні сезони
16:35 Д/с «Подорожуймо Литвою»
17:10 Д/ф «Трипілля. Забута 
цивілізація старої Європи»
18:05 Перші на Першому. 
Євроігри
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Х/ф «Атентат. Осінне 
вбивство в Мюнхені»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Новини
02:35 Т/с «Чорна Рада»
05:00 Новини
05:45 Вічне

П’ятниця, 21 серпня

   Телеканал 1+1

06:20 «Українські сенсації»
07:05 ТСН
08:00 М/с «Пригоди ведме-
диків Гаммі» (1)
08:30 М/с «Пригоди ведме-
диків Гаммі» (1)
08:55 «Маша і ведмідь» (1)
09:05 «Світське життя»
10:05 Т/с»Любов і трохи 
перцю»
12:00 Т/с»Маша»
13:55 «Вгадай ящик»
14:55 «Казкова Русь»
15:25 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
16:35 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 Д\с «Де починається 
Україна?»
21:15 «Вечірній квартал»
23:50 Х/ф «Я, робот» (1)
01:55 Х/ф «Двадцять вісім 
днів потому» (3)
03:40 Т/с»Маша»
05:10 «Телемагазин»

05:25 Марійчин кінозал. 
М/ф
05:45 «Неділя з Кварталом 
- 2»

   ICTV

05:00 «Кістки». Т/с
06:10 Факти
06:40 М/с «Пригоди мульти-
нят»
07:15 Стоп-10
08:10 Провокатор
10:05 Секретний фронт
11:00 Антизомбі
11:55 Дістало!
12:45 Факти. День
13:10 Громадянська оборона
14:05 Інсайдер
15:10 «Операція «Горгона». . 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
20:05 «Багряні ріки». Х/ф (2)
22:10 «Імперія вовків». Х/ф 
(2)
00:40 «Обряд». Х/ф (2)

02:35 «2035. Заборонений 
вимір». Х/ф (2)
04:00 «Кістки». Т/с

   Інтер

06:00 «Подробиці»
06:30 М/фи
07:05 Х/ф «Миленький ти 
мій...»
08:40 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:35 Х/ф «Екіпаж».
12:15 Т/с «Розлучення»
14:25 Т/с «Райські яблучка».
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Райські яблучка». 
02:10 «Подробиці»
02:40 Х/ф «База» (2)
04:10 Х/ф «Екіпаж».

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
07:35 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»

08:30 Kіds Tіme
08:32 Файна Юкрайна
09:50 Весільні битви
11:05 Х/ф «Брати Грімм»
13:15 Х/ф «Безодня»
16:10 Х/ф «Острів»
19:00 Х/ф «Клик: З пультом 
по життю» (2)
21:00 Х/ф «Завжди говори 
«Так»
22:55 Х/ф «Геніальні не-
мовлята»
00:50 Заковані
04:25 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   СТБ

05:05 Х/ф «Зигзаг удачі»(1)
06:30 Х/ф «Старики-розбій-
ники»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф «За двома зайця-
ми»(1)
11:35 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
15:00 Х/ф «Довгоочікуване 

кохання»(1)
16:55 Х/ф «Це мій собака»(1)
19:00 «Х-Фактор - 6»
21:55 Х/ф «Знахар»(1)
00:35 «Давай поговоримо 
про секс 2»
02:10 Х/ф «Старики-розбій-
ники»(1)
03:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:30 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
10:10 Зірковий шлях. Субота
11:10 Х/ф «Шукаю попут-
ника» (1)
13:00 Т/с «Нахаба» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Нахаба» (1)
17:20 Т/с «Один-єдиний і 
назавжди» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Один-єдиний і 
назавжди» (1)

22:00 Т/с «Випробування 
вірністю» (1)
01:40 Події
02:20 Таємниці зірок
04:00 Реальна містика
05:30 Історія криміналісти-
ки. Дактилоскопія

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Погода
06:25 У просторі буття
07:00 Підсумки
07:20 Погода
07:25 На слуху
07:50 Вертикаль влади
08:20 АгроЕра. Підсумки
08:35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:20 Співають учасники 
відбору на ДПКЄ-2015
10:10 Хочу бути
10:30 Книга ua
11:15 Погода
11:25 Концерт Віктора Пав-

лика «UNPLUGGED»
12:15 Етнографічні зама-
льовки. Грузія
12:25 Д/ф «Індія та Європа: 
палімпсест»
13:00 Світло
13:35 Х/ф «Залізна сотня»
15:20 Д/ф «Юрій Рибчин-
ський. Слова і музика»
16:10 Гра долі
16:35 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»
18:05 Погода
18:30 ДПКЄ. Національний 
відбір. 
21:00 Новини
21:30 Країна мрій ч.1
22:40 Мегалот
22:50 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Т/с «Чорна Рада»
05:00 Новини
05:25 Як ваше здоров’я?

Субота, 22 серпня

Неділя, 23 серпня
   Телеканал 1+1

06:35 Х/ф «Снігова королева» (1)
08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці» (1)
09:45 «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт: Камбоджа»
11:55 «Світ навиворіт: Камбоджа»
12:55 «Інспектор Фреймут»
14:30 «Територія обману»
15:30 «Поверніть мені красу»
16:45 «Чотири весілля 4»
18:00 «Чотири весілля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Стежка вздовж річки» (2)
00:40 «Хребет диявола» (2)
02:30 Т/с»Любов і трохи перцю»
04:05 «Шість кадрів»
05:25 «ТСН-Тиждень»

I    CTV

06:00 Факти
06:35 М/с «Пригоди мультинят»
07:15 «Рюрики». Т/с
09:00 Зірка YouTube
11:25 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:15 «Позаправничі досліджен-
ня». Х/ф
15:00 «Викрадачі картин». Х/ф
16:55 «Мерехтливий». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Три ікси». Х/ф
22:45 «Три ікси. Новий рівень». Х/ф
00:40 «Вбити посланця». Х/ф (2)
02:30 «Полювання на діаманти». 
Х/ф (2)
04:00 «Кістки». Т/с

   Інтер

05:35 Х/ф «Екіпаж» 

06:30 «Подробиці»
07:00 Х/ф «Марія, Мірабелла»
08:15 «Удачный проект»
09:10 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
11:00 «Орел і Решка. На краю світу»
12:05 Т/с «Розлучення»
14:10 Т/с «Вангелія».
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Вангелія». Райські 
яблучка
03:05 «Подробиці»
03:45 Х/ф «А життя продовжуєть-
ся» (2)
05:15 Х/ф «Миленький ти мій...»

   Новий Канал

05:55 Kіds Tіme
06:00 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
08:55 Kіds Tіme
09:00 М/ф «Скубі Ду: Відпочинок з 
привидами»
09:20 Х/ф «Моя мачуха інопла-

нетянка»
11:25 Х/ф «Холостяк»
13:25 Х/ф «Клик: З пультом по 
життю»
15:25 Х/ф «Завжди говори «Так»
17:25 Х/ф «Ейс Вентура»
19:10 Х/ф «Ейс Вентура 2» (2)
21:00 Х/ф «Аферисти Дикий і 
Джейн розважаються» (2)
22:50 Х/ф «Макс Пейн»
00:50 Заковані
04:15 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   СТБ

05:30 Х/ф «Гараж»(1)
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Караоке на Майдані»
12:05 «Х-Фактор - 6»
15:05 «Містичні історії-4 з Павлом 
Костіциним»
19:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь свого тіла»

00:35 Х/ф «Гараж»(1)
02:20 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Історія криміналістики. ДНК 
і невидимі сліди
07:00 Події
07:40 Реальна містика
09:20 Т/с «Випробування вірністю» (1)
13:10 Т/с «Один-єдиний і наза-
вжди» (1)
17:00 Т/с «Бридке каченя» (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19:50 Спеціальний репортаж
21:00 Т/с «Бридке каченя» (1)
23:00 Т/с «Нахаба» (1)
02:30 Т/с «Клан ювелірів» (2)

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:10 Погода
07:20 Шеф-кухар країни
08:05 Погода
08:10 Агровектор
08:20 Гумористичний клуб «Зо-
лотий гусак»
08:40 Тепло.Ua
09:00 ТРАНСЛЯЦІЯ УРОЧИС-
ТОСТЕЙ З НАГОДИ ДНЯ 
ПРАПОРА УКРАЇНИ
10:00 Спогади
10:30 Х/ф «Гетьманські клейноди»
12:00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12:10 Погода
12:40 Гра долі
12:55 Фольк-musіc
14:10 Перша студія
14:30 Губін: сільська атракція на 

три дії
16:10 Концертна програма до 
110-ї річниці від дня народження 
Вірського
18:20 Театральні сезони
18:45 Погода
19:05 Х/ф «Атентат. Осінне вбив-
ство в Мюнхені»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Країна мрій ч.2
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб «Зо-
лотий гусак»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Т/с «Чорна Рада»
05:00 Новини
05:25 Уряд на зв’язку з громадя-
нами

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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Про відновлення роботи міського ав-
тобусного маршруту  загального користу-
вання № 2

«Площа Михайлівська — залізнична 
станція «Тарасівка»

Розглянувши лист ПП «Агробуд-
транс» № 24 від 10.07.2015 року про від-
новлення роботи маршруту № 2, керу-
ючись п. 10 ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,         
ст. 6, 7 Закону України «Про автомобіль-

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
рІШЕННЯ

від 11 серпня 2015 року     № 41/5
м. Боярка

Про погодження додаткових рейсів на 
приміському автобусному маршруті регу-
лярних перевезень № 825 «Боярка — Київ 
АС «Південна» через Віту Поштову»

Розглянувши лист ПП «Агробуд-
транс» за вх. № 02-9/1361 від 10.07.2015 
року про погодження додаткових рейсів 
на приміському маршруті № 825, керу-
ючись п. 10 ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.6, 
7 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», врахувавши пропозиції 
транспортної комісії по пасажирському 
перевезенню в м. Боярка (протокол № 6 
від 10.08.2015 року), –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ рАДИ ВИрІШИВ:

1. Погодити додаткові рейси на при-
міському автобусному маршруті регуляр-
них перевезень № 825 «Боярка — Київ 
АС «Південна» через Віту Поштову» через 
Боярський коледж екології та природних 
ресурсів з 01 вересня 2015 року, відповід-
но до поданого графіку та схеми.

2. Дане рішення оприлюднити в за-
собах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови О. В. Красовського. 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                          О. Д. ГОрІН

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
рІШЕННЯ

від 11 серпня 2015 року    № 41/6
м. Боярка

ний транспорт», врахувавши пропозиції 
транспортної комісії по пасажирському 
перевезенню в м. Боярка (протокол № 6 
від 10.08.2015 року), — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ рАДИ ВИрІШИВ:
1. Відновити роботу міського авто-

бусного маршруту загального користу-
вання № 2 «Площа Михайлівська — за-
лізнична станція «Тарасівка» з 25 серпня 
2015 року.

2. Затвердити схему та графік марш-
руту.

3. Дане рішення оприлюднити в за-
собах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови О. В. Красовського 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                          О. Д. ГОрІН

ГрАФІК МАрШрУТУ № 2
з 27.07.2015

Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту на 2015 рік у 
новій редакції

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА ВИрІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку 

фізичної культури та спорту на 2015 рік 
(додаток 1 на сайті: www.boyarka-inform.
com) у новій редакції. 

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік (додаток 2 на сайті 
www.boyarka-inform.com).

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства та 
заступника міського голови О. В. Кра-
совського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 62 сесія
рІШЕННЯ № 62/2879

від 11 серпня 2015 року                           м. Боярка

ст. Боярка Коледж 
екологыъ

3 м. Києва

7-35 7-50 8-41

8-02 8-16 9-16

9-51 10-03 11-11

12-25 12-39 13-45

15-10 15-24 16-30

18-04 18-18 19-09

Додаткові рейси на маршруті № 825
 (м. Боярка - м. Київ через коледж екології 

та природних ресурсів)

Про затвердження Програми «Турбо-
та» на 2015 рік у новій редакції

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА ВИрІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Турбо-

та» на 2015 рік (додаток 1 на сайті: www.
boyarka-inform.com) у новій редакції.

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік (додатки 2, 3 на сай-
ті: www.boyarka-inform.com).

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства та 
заступника міського голови О. В. Кра-
совського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 62 сесія
рІШЕННЯ № 62/2877

від 11 серпня 2015 року     м. Боярка

З ініціативи ГО «Молодь Бояр-
ки», приватного підприємства ін-
валідів «Надія-2000» та міського 
осередку політичної партії «Солі-
дарність — Блок Петра Порошен-
ка» у Боярці відкрито регулярний 
соціальний маршрут № 5.

Маршрут є некомерційним 
та розрахований виключно для 
забезпечення транспортних 
потреб пільгових категорій го-

родян у межах Боярки.
Найближчого часу на кож-

ній зупинці буде встановлено 
інформаційну табличку з роз-
кладом руху цього соціального 
маршруту. 

Проїзд здійснюється без-
оплатно за пред’явлення будь-
якого пільгового посвідчення 
встановленого державою зразка 
до 1 вересня 2015 року.

З 1 вересня 2015 року про-

СОЦІАЛЬНИЙ МАрШрУТ № 5 
їзд буде здійснюватися за 
пред’явлення Картки боярчанина. 

Отримати картку боярчани-
на можна у Консультаційному 
центрі по вул. Хрещатик, 31, 
кімн. 107, тел.: (098) 607-46-65. 

Боярчанам, які не відно-
сяться до пільгових категорій, 
прохання користуватися іншим 
громадським транспортом та не 
пропонувати водієві гроші за 
проїзд.

Про прийняття від ПАТ «Будівель-
не управління № 7» до комунальної 
власності територіальної громади м. 
Боярка закінченого будівництва га-
зопроводів та подальшу передачу їх 
до господарського відання ПАТ «Ки-
ївоблгаз» з метою здійснення надій-
ної та безпечної експлуатації

Розглянувши лист начальни-
ка Києво-Святошинської ФЕГГ 
за № 2346 від 23.07.2015 року та 
лист ПАТ «Будівельне управління                                 
№ 7» за № 130 від 10.07.2015 року 
про надання згоди про прийняття до 
комунальної власності газопроводів 
та подальшу передачу їх до госпо-
дарського відання ПАТ «Київобл-

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
VІ СКЛИКАННЯ 

позачергової 62 сесії
рІШЕННЯ № 62 /2880

від 11.08.2015 року                                    м. Боярка

газ», керуючись Законом України 
«Про засади функціонування ринку 
природного газу», Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рішення сесії 
Боярської міської ради № 12/522 від 
30 серпня 2011 року, з метою необ-
хідності забезпечення надійної та 
безпечної експлуатації Єдиної газо-
транспортної системи України, — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА ВИрІШИЛА:
1. Прийняти від ПАТ «Будівель-

не управління № 7» до комунальної 
власності територіальної громади м. 
Боярка закінченого будівництва  га-
зопроводів у м. Боярка по вул. Кол-
госпній довжиною 0,133 км згідно з 
переліком та актом прийому-пере-
дачі (Додаток 1 та додаток 2 на сай-
ті: www.boyarka-inform.com).

2. Передати безкоштовно газо-
проводи у м. Боярка по вул. Кол-
госпній довжиною 0,133 км на праві 

господарського відання ПАТ «Киї-
воблгаз».

3. Затвердити склад комісії з 
прийняття-передачі газопроводів 
(Додаток 3 на сайті: www.boyarka-
inform.com)

4. Комісії у 30-денний термін 
забезпечити передачу газопроводів 
ПАТ « Київоблгаз».

5. Доручити міському голові 
укласти договір з ПАТ «Київоблгаз» 
строком на 25 років на господар-
ське відання газовими мережами 
згідно з додатком 4 (на сайті: www.
boyarka-inform.com).

6. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на заступника 
міського голови згідно з розподілом 
обов’язків та на постійну депутат-
ську комісію з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергоз-
береження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

Про погодження збільшення кількості 
одиниць рухомого складу на приміському 
автобусному маршруті загального корис-
тування № 796 «Боярка — Київ АС «Дачна» 
ППІ «Надія-2000»

Розглянувши лист Управління інфра-
структури Київської обласної державної ад-
міністрації № 01-09-05/2517 від 27.07.2015 
року щодо доцільності збільшення кількості 
одиниць рухомого складу на приміському ав-
тобусному маршруті загального користуван-

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
рІШЕННЯ

від 11 серпня 2015 року     № 41/7
м. Боярка

ня № 796 ППІ «Надія-2000», керуючись п. 10                
ст. 30 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ст. 6, 7 Закону України 
«Про автомобільний транспорт», врахувавши 
пропозиції транспортної комісії по пасажир-
ському перевезенню в м. Боярка (протокол № 
6 від 10.08.2015 року), та у зв’язку із збільшен-
ням пасажиропотоку на даному маршруті, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ рАДИ ВИрІШИВ:
1. Погодити збільшення кількості 

одиниць рухомого складу на примісь-
кому автобусному маршруті загального 
користування № 796 «Боярка — Київ АС 
«Дачна» до 20 одиниць.

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови О. В. Красовського. 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                           О. Д. ГОрІН
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Про затвердження ініціативної групи 
для створення громадської ради при вико-
навчому комітеті Боярської міської ради

Відповідно до Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпе-
чення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики», — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
рІШЕННЯ

від 11 серпня 2015 року    № 41/4
м. Боярка

Про внесення змін до рішення поза-
чергової 54 сесії Боярської міської ради VI 
скликання від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бюджету на 
2015 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетним кодексом Укра-
їни, рішенням Боярської міської ради VI 
скликання від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бюджету 
на 2015 рік», згідно з офіційним висно-
вком фінансово-економічного відділу 
про перевиконання доходної частини за-
гального фонду бюджету міста за підсум-
ками 7 місяців від 01.07.2015 р., в якому 
зафіксована сума перевиконання в роз-
мірі 3 786 892,71 грн., для забезпечення 
фінансування першочергових видатків 
бюджету, — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА ВИрІШИЛА:
1. Збільшити план надходжень за-

гального фонду міського бюджету за ра-
хунок перевиконання доходної частини 
загального фонду за підсумками 7 міся-
ців 2015 р. на 624 595,00 грн., а саме:

по КДБ 13010200 на 212663,00 грн.
по КДБ 14040000 на 411932,00 грн.
2. Збільшити видатки загального 

фонду міського бюджету за рахунок пе-
ревиконання доходної частини загаль-
ного фонду за підсумками 6 місяців 2015 
року на суму 552 250.00 грн., а саме: 

по КФК 090412 КЕКВ 2730 збільши-
ти асигнування на 500 000,00 грн. 

по КФК 130102 КЕКВ 2210 збільши-
ти  асигнування на 40 000,00 грн.

по КФК 130112 КЕКВ 2610 збільши-
ти асигнування на 12 250,00 грн.

3. Після затвердження сесією район-
ної ради субвенції з міського бюджету до 
районного бюджету збільшити видатки 
загального фонду міського бюджету за 
рахунок перевиконання доходної час-
тини загального фонду за підсумками 6 
місяців 2015 року на суму 72 345,00 грн., 
а саме: 

по КФК 250380 КЕКВ 2620 збільши-
ти асигнування на 72 345,00 грн. (суб-
венція з міського бюджету до районного 
бюджету на поточний ремонт устатку-
вання газової котельні ДНЗ «Берізка» —                                                                                        
19 623,00 грн. та на поточний ремонт 
системи газопостачання ДНЗ «Лісова казка» —                                                                                                                                 
52 722,00 грн.)

4. Внести зміни до функціональної 
та економічної структури видатків спе-

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 62 сесія
рІШЕННЯ № 62/2875

від 11 серпня  2015 року   м. Боярка

Про внесення змін до рішення 7 сесії 
Боярської міської ради VІ скликання від 
12 квітня 2011 р. № 7/293 «Про затвер-
дження Порядку надання матеріальної до-
помоги виконавчим комітетом Боярської 
міської ради»

Відповідно до п. 1 ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись Законами Укра-
їни «Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», на-
казом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 20.11.2000 р. № 
309 «Про затвердження Порядку надан-
ня матеріальної допомоги по безробіт-
тю, одноразової матеріальної допомоги 
безробітному та непрацездатним особам, 
які перебувають на його утриманні, до-
помоги на поховання у разі смерті безро-
бітного або особи, яка перебувала на його 
утриманні», розпорядженням в. о. голови 
Києво-Святошинської районної держав-
ної адміністрації від 15 жовтня 2008 р. № 
643 «Про створення комісії Києво-Свято-
шинської районної державної адміністра-
ції з питань надання допомоги жителям 
району», з метою впровадження проце-
дури надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим категоріям 
жителів м. Боярка, — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА ВИрІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу 4 «Визна-

чення розміру матеріальної допомоги» 
Порядку надання матеріальної допо-
моги, затвердженого рішенням 7 сесії 
Боярської міської ради VІ скликання від 
12 квітня 2011 р. № 7/293», а саме: п. 4.3 
викласти в новій редакції:

• залежно від сімейного стану чи хво-
роби мешканця, дозволити виплату матері-
альної допомоги в сумі до 1000 грн. 00 коп. 
У випадку необхідності у наданні матері-
альної допомоги вище ніж 1000 грн. 00 коп., 
рішення комісії погоджувати на засіданні 
сесії Боярської міської ради. 

2. Комісії по розгляду питань з на-
дання матеріальної допомоги малозабез-
печеним та незахищеним верствам на-
селення міста в своїй роботі керуватись 
даним рішенням.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови О. В. Красовського. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 62 сесія
рІШЕННЯ № 62/2876 

від 11 серпня 2015 року                          м. Боярка

ціального фонду міського бюджету (бю-
джет розвитку) в межах планових асигну-
вань, а саме:

 по КФК 100202 КЕКВ 3210 зменши-
ти асигнування на 118 300,00 грн. (креди-
торська заборгованість на початок 2015 
року за придбання обладнання для від-
новлення роботи КНС-9)

по КФК 130112 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 6 700,00 грн. (при-
дбання комп’ютерного обладнання для 
КП «Боярська ДЮСШ»)

по КФК 100203 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 69 000,00 грн. (при-
дбання футбольних воріт для встанов-
лення на території міста — 39000,0 грн., 
будівництво дитячого майданчика по 
вул. Сєдова, 11 — 30 000,00 грн.)

по КФК 150101 КЕКВ 3142 збільши-
ти асигнування на 42 600,00 грн. (розроб-
ка проектно-кошторисної документації 
з реконструкції газопостачання примі-
шень ДНЗ «Берізка»)

5. Після затвердження сесією район-
ної ради субвенції з міського бюджету 
до районного бюджету внести зміни до 
функціональної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду міського 
бюджету (бюджет розвитку) в межах пла-
нових асигнувань, а саме:

по КФК 100202 КЕКВ 3210 зменши-
ти асигнування на 395 120,00 грн. (креди-
торська заборгованість на початок 2015 
року за придбання обладнання для від-
новлення роботи КНС-9)

по КФК 250380 КЕКВ 3220 збільши-
ти асигнування на 395 120,00 грн. (суб-
венція з міського бюджету до районно-
го бюджету на: проведення експертизи 
проекту реконструкції з добудови примі-
щення ЗОШ №1 по вул. Лисенка, 11/23 у 
м. Боярка — 85 000,00 грн.; капітальний 
ремонт вікон у ДНЗ «Берізка» — 70 800,00 
грн.; капітальний ремонт вікон у ДНЗ 
«Іскорка» — 90 020,00 грн.; капітальний 
ремонт вікон у приміщенні міського 
Будинку культури — 50 000,00 грн.; при-
дбання тренажерів для Києво-Свято-
шинської ДЮСШ — 99 300,0 грн.) 

6. Внести відповідні зміни до додат-
ків 1, 2, 3, 5, 6, 7 «Рішення про затвер-
дження міського бюджету на 2015 рік».

7. Укласти угоди з районною радою 
про надання субвенцій з міського бю-
джету до районного бюджету згідно з пп. 
3, 5 даного рішення та звернутись до сесії 
районної ради для прийняття вказаних 
субвенцій до районного бюджету.

8. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови В. А. Скочка. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА          Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ рАДИ ВИрІШИВ:
1. Затвердити склад ініціативної гру-

пи для створення громадської ради при 
виконавчому комітеті Боярської міської 
ради згідно з додатком 1.

2. Спеціалісту по зв’язках з громад-
ськістю оприлюднити на офіційному 
сайті та в газеті «Боярка-інформ» оголо-
шення про створення громадської ради.

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на заступника міського 
голови О. В. Красовського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконкому № 41/4 від 

11.08.2015 р.

Про затвердження Програми 
«Безпечне місто» на 2015 рік 

Відповідно до п. 22 ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», — 

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА ВИрІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Без-

печне місто» на 2015 рік (додаток 1).
2. Фінансування Програми про-

водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2015 рік (до-
даток 2).

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань ду-
ховності, освіти, культури, молоді 
та спорту, охорони здоров’я, мате-
ринства та дитинства та заступника 
міського голови О. В. Красовського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБрІВСЬКИЙ

БОЯрСЬКА МІСЬКА рАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 62 сесія
рІШЕННЯ № 62/2878

від 11 серпня 2015 року                           м. Боярка

Додаток 1
до рішення 62 сесії Боярської міської ради

VІ скликання № 62/2878 від 11.08.2015 року

Програма
«Безпечне місто»

 на 2015 рік
1. Актуальність та доцільність Про-

грами
На фоні зростання соціально-полі-

тичної напруги в нашій країні, як ніколи 
гостро постає питання посилення безпе-
ки громадян, забезпечення нормальної 
життєдіяльності міста та захисту місько-
го майна.

Виникає нагальна потреба у скоор-
динованій, злагодженій роботі влади, та 
правоохоронних органів, підвищенні 
оперативності реагування на надзвичай-
ні та небезпечні ситуації. При цьому нові 
засоби та методи гарантування безпеки 
міста мають обов’язково відповідати 
основним вимогам сьогодення, забезпе-
ченню надійності, стійкості та безпере-
бійності роботи в цілодобовому режимі.

Боярка має розвинену інфраструк-
туру, у місті проводяться численні масові 
заходи, актуальним є питання посилен-
ня безпеки дорожнього руху, зменшення 
кількості злочинів, скоєних з метою по-
шкодження комунального майна міста, 
покращення криміногенної ситуації. Та-
ким чином для поліпшення ситуації, що 
склалася в місті, виникає необхідність 
встановлення камер спостереження у 
визначених місцях, обладнання пульту 
управління Системою, встановлення 
сучасних систем, здатних реагувати на 
тривожні події, здійснювати інтелекту-
альну обробку зображення, моніторинг 
середовища, забезпечувати контроль 
ситуації та нормальної роботи систем та 
обладнання.

Отже, створення Програми «Без-
печне місто» обумовлено потребою 
впровадження комплексу програмно-
апаратних та організаційних заходів для 
посилення безпеки населення, захисту 
стратегічних об’єктів та об’єктів забез-
печення життєдіяльності міста, безпеки 
дорожнього руху.

2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є створення умов 

та необхідної платформи щодо покра-
щення безпеки та забезпечення громад-
ського порядку в громадських місцях і 
місцях загального користування, збере-
ження об’єктів благоустрою міста Бояр-
ка, запровадження нових форм і методів 
профілактики правопорушень у практи-
ку, забезпечення захисту прав громадян 
та збереження історико-культурних цін-
ностей у місті Боярка. 

Завдання Програми: 
1. Посилення заходів безпеки та за-

хисту життя і здоров’я громадян міста.
2. Покращення криміногенної си-

туації.

3. Зменшення кількості злочинів, 
скоєних з метою пошкодження кому-
нального майна міста.

4. Підвищення рівня реагування у 
випадку скоєння злочинів та збільшення 
кількості розкритих злочинів.

5. Попередження скоєння дрібних 
злочинів, таких як: пограбування, роз-
бійні напади, незаконне заволодіння 
транспортними засобами та інших діянь.

6. Підвищення безпеки дорожнього 
руху, посилення рівня дисципліни учас-
ників дорожнього руху, оперативне реа-
гування на дорожньо-транспортні події 
та небезпечні ситуації.

7. Забезпечення стабільного функ-
ціонування важливих для нормальної 
життєдіяльності об’єктів міста шляхом 
впровадження додаткових заходів захис-
ту, нагляду та контролю ситуацій. 

8. Створення єдиної локальної місь-
кої мережі системи «Безпечне місто», в 
яку будуть об’єднані всі міські камери 
зовнішнього відеонагляду та інші еле-
менти системи безпеки за об’єктами 
благоустрою та об’єктами інших форм 
власності. 

3. Заходи щодо реалізації програми.
Програма впровадження та за-

безпечення працездатності систем 
об’єктивного відеоспостереження в 
м. Боярка буде здійснюватися шляхом 
встановлення камер спостереження у 
визначених місцях, обладнання пульту 
управління системою та відеозаписом, 
контролю (телеекрану) в черговій час-
тині Києво-Святошинського району 
РВГУМВС України в Київської області,

3.1. Формування проектно-техніч-
ного завдання для влаштування системи 
відеоспостереження та виготовлення 
проектно-кошторисної документації на 
виконання робіт із влаштування Систе-
ми. Розробка схем та перелік вулиць, пе-
рехресть, на яких пропонується встанов-
лення відео спостереження (додаток 3).

3.2. Визначення виконавця робіт з 
влаштування системи відеоспостере-
ження, укладання угод.

3.3. Здійснення виконання робіт з 
влаштування системи (в т. ч. пусконала-
годжувальні та монтажні роботи), пульту 
управління та відео контролю (телеекра-
ну) в черговій частині Києво-Святошин-
ського району РВГУМВС України в Ки-
ївської області та фінансування заходів 
згідно з укладеними угодами. Виконання 
монтажних та пусконалагоджувальних 
робіт. Налаштування та запуск системи.

3.4. Здійснення відеонагляду за 
об’єктами відеоспостереження після 
проведення всіх необхідних робіт та 
запуску системи в дію буде здійснено 
моніторинг та нагляд за об’єктами ві-
деоспостереження черговим в черговій 
частині Києво-Святошинського району 
РВГУМВС України в Київської області.

4. Очікувані результати
1. Підвищення рівня безпеки гро-

мадських місць та об’єктів благоустрою.
2. Покращення криміногенної си-

туації.
3.Зменшення кількості злочинів, 

скоєних з метою пошкодження кому-
нального майна міста.

4. Підвищення рівня реагування у 
випадку скоєння злочинів та збільшення 
кількості розкритих злочинів.

5. Попередження скоєння дрібних 
злочинів, таких як: пограбування, роз-
бійні напади, незаконне заволодіння 
транспортними засобами та інших діянь.

Реалізація Програми дозволить 
покращити охорону громадського по-
рядку в місті Боярка, здійснювати про-
філактику правопорушень та поперед-
жувати скоєння злочинів. Дані Системи 
відеоспостереження будуть відкриті для 
всіх зацікавлених осіб, які можуть стати 
ініціаторами встановлення відеокамер, 
включених у Систему, поблизу їх під-
приємств, організацій, торгових закладів, 
інших місць масового скупчення людей. 

Таким чином Програма є ефективна 
і необхідна як для територіальної гро-
мади вцілому, так і для правоохоронних 
органів, як певна запорука забезпечення 
громадського порядку, охорони об’єктів 
міської інфраструктури та безпеки до-
рожнього руху.

5. Головні напрямки міської програ-
ми впровадження системи відеоспосте-
реження  у м. Боярка

№ 
п/п

Назва заходу Термін Виконавець

1. Формування проектно-технічного завдання 
для влаштування системи відеоспостереження 
та виготовлення проектно-кошторисної до-
кументації на виконання робіт із влаштування 
Системи.

4 
к в а р т а л 
2015 року

Боярська 
міська рада

2. Визначення виконавця робіт з влаштування 
системи відеоспостереження,

4 квартал 
2015 року

Виконком Бо-
ярської міської 
ради

3. Здійснення виконання робіт з влаштування 
системи (в т. ч. пуско-налагоджувальні та мон-
тажні роботи), пульту управління та відеокон-
тролю (телеекрану) в черговій частині Києво-
Святошинського району РВГУМВС України 
в Київської області. Виконання монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт. Налаштування 
та запуск системи. Розробка схем та перелік 
вулиць, перехресть, на яких пропонується вста-
новлення відео спостереження  (додаток 3).

4 
к в а р т а л 
2015 року

Відповідно 
до договору

4. Здійснення відеонагляду за об’єктами віде-
оспостереження після проведення всіх необ-
хідних робіт та запуску системи в дію буде 
здійснено моніторинг та нагляд за об’єктами 
відеоспостереження

РВГУМВС Ки-
єво-Святошин-
ського району 
України в Київ-
ської області.

Додаток 2
до рішення 62 сесії Боярської міської ради

VІ скликання № 62/2878 від 11.08.2015 року
6. Фінансування заходів Програми
Для реалізації заходів Програми передбачається залучення бюджетних коштів та 

інших джерел фінансування, незаборонених діючим законодавством України.

Склад ініціативної групи 
по створенню громадської ради при 

виконавчому комітеті Боярської міської ради
Красовський Олександр Валерійович;
Суслова Олена Юріївна;
Кириленко Марія Іванівна;
Орєвіна Галина Сигизмундівна;
Скочинська Юлія Володимирівна;
Виборна Зоя Анатоліївна;
Хоменко Лідія Леонтіївна;
Козленко Лариса Леонтіївна;
Ковальчук Тетяна Василівна;
Івченко Юрій Олексійович;
Отепко Анатолій Володимирович.

Андрух Іван Антонович (1892-
1921) — український військовий і 
політичний діяч. У листопаді-груд-
ні 1918 р. під час Протигетьман-
ського повстання у складі форму-
вань Січових Стрільців Армії УНР 
стояв у Боярці. Один із засновників 
Української Військової Організації 
(УВО), попередниці ОУН. Учасник 
протимосковського українського 
підпілля у Києві. Страчений мос-
ковськими окупантами.

Горемика-Купчинський Іван (рр. 
нар. і см. невід.) — український гро-
мадський і військовий діяч. 1 берез-
ня 1918 р. на чолі Васильківського 
коша Вільного Козацтва УНР взяв 
участь у визволенні Боярки, а по-
тім Києва від комуно-московських 
окупантів.

Дашкевич Роман Іванович (1892-
1975) — український військовий і 
політичний діяч. Генерал-хорун-
жий Армії УНР. Артилерист. У лис-
топаді-грудні 1918 р. під час Проти-
гетьманського повстання у складі 
формувань Січових Стрільців Армії 
УНР стояв у Боярці. Формував у Бо-
ярці артилерійські підрозділи Армії 
УНР.

Коновалець Євген Михайлович 
(1891-1938) - український військо-
вий і політичний діяч. Полковник 
Армії УНР. Засновник і перший 
голова Проводу ОУН. У листопа-
ді-грудні 1918 р. під час Проти-
гетьманського повстання на чолі 
формувань Січових Стрільців Армії 
УНР стояв у Боярці. Вбитий мос-

ковським агентом Судоплатовим у 
Роттердамі в Нідерландах.

Острозький Василь-Костянтин 
(1526-1608) — український князь. 
Військовий, політичний і культур-
ний діяч. Київський воєвода. За-
сновник Острозької академії. 29 
жовтня 1586 р. відвідав Будаївку, 
яка належала до його володінь.

Отаман Орлик (Артеменко Фе-
дір Петрович, 1898-1922) — укра-
їнський військовослужбовець, по-
встанський отаман. Полковник 
Армії УНР. 1 березня 1918 р. у 
складі Васильківського коша Віль-
ного Козацтва УНР взяв участь у 
визволенні Боярки, а потім Києва 
від комуно-московських окупантів. 
Згодом очолив повстанський рух 
проти них на південно-західних 
околицях Києва. Його учасниками 
були й мешканці Боярки. Як нега-
тивний персонаж згадується у про-
московському романі Миколи Ост-
ровського «Как закалялась сталь». 
Загинув у боротьбі з окупаційною 
московською комуною.

Петлюра Симон Васильович 
(1879-1926) — видатний україн-
ський державний і військовий діяч. 
Генеральний секретар у військових 
справах Генерального Секретарі-
ату Української Центральної Ради 
і УНР (1918 р.). Голова Директорії 
УНР (1919-1926). Головний Отаман 
Армії УНР (1918-1926). У листо-
паді-грудні 1918 р. та 30-31 серпня 
1919 р. перебував у Боярці. Вбитий 
московським агентом Шварцбар-

дом у Парижі.
Петрів Всеволод Миколайович 

(1883-1948) — видатний україн-
ський військовий і громадський 
діяч. Письменник. Генерал-хорун-
жий Армії УНР. Військовий міністр 
УНР (1919 р.). Автор книги «Спо-
мини з часів Української револю-
ції (1917-1921 рр.)» і низки праць 
з української воєнної історії. 1 бе-
резня 1918 р. на чолі Кінного полку 
імені Костя Гордієнка Армії УНР 
взяв участь у визволенні Боярки, а 
потім Києва від комуно-москов-
ських окупантів.

Сушко Роман Кирилович (1894-
1944) — український військовий і 
політичний діяч. Полковник Армії 
УНР. Діяч ОУН. У листопаді-грудні 
1918 р. під час Протигетьманського 
повстання у складі формувань Сі-
чових Стрільців Армії УНР стояв у 
Боярці.

Шляховий Марко Семенович 
(1887-1922) — український гро-
мадський і військовий діяч. По-
встанський отаман. Автор спогадів 
«Записки повстанця». Комісар Бу-
даївської волості від УНР (1918 р.). 
Один з керівників протимосков-
ського повстання у березні-квітні 
1919 р. Учасник українського про-
тимосковського підпілля. Знище-
ний окупаційними спецслужбами.

Підготував Сергій Коваленко, 
депутат Боярської міської ради, 

історик, член комісії  з питань 
перейменування вулиць м. Боярка

ДОВІДКА ПрО ІСТОрИЧНИХ ОСІБ, 
ІМЕНАМИ ЯКИХ МІСЦЕВІ АКТИВІСТИ ПС, ОУН І УрП 
ПрОПОНУЮТЬ НАЗВАТИ ВУЛИЦІ МІСТА БОЯрКА

ПОЧАТОК НА 3 СТОр.
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ГОрОСКОП
Овен

З іншими людьми проявляйте стриманість, тактовність. 
Допомагайте тільки тим, хто потребує підтримки. Не нада-
вайте великого значення грошам, матеріальним пробле-
мам. Для розвитку і зміцнення своєї діяльності проведіть 
внутрішні зміни, знайдіть нові ідеї та цілі. 

Телець
Щоб завершити розпочату справу, потрібно консуль-

туватися з фахівцем і своєчасно виправляти помилки. 
Вам слід виконати свою обіцянку, чого б це не коштувало. 
Отримані результати допоможуть побачити допущені по-
милки і прорахунки, зробити остаточні висновки й карди-
нально змінити діяльність. 

Близнюки
Якщо ви хочете завершити розпочату справу, то знай-

діть партнерів, встановіть з ними дружні стосунки за прин-
ципом: не май сто гривень, а май сто друзів. При складанні 
нових планів проявляйте принциповість. Уникайте забо-
ронених законом видів діяльності. 

Рак
Не йдіть на компроміс зі своєю совістю, проявляйте 

принциповість. Це допоможе вам зберегти самостійність і 
незалежність. З вами залишаться тільки вірні друзі та парт-
нери, на яких ви зможете покластися в скрутну хвилину. 
Для безпеки завчасно плануйте свої дії.

Лев
Ви не зможете змінити обрану мету. Але зможете змінити 

методи і засоби для її досягнення. Відмовтеся від аморальних 
методів і засобів, послуг сумнівних особистостей. Намагайте-
ся, робити все відкрито і чесно. Тільки так ви отримаєте пере-
могу. В жодному разі не вирушайте до мети поодинці.

Діва
Намагайтеся завершити розпочату справу і отримати 

результати, це допоможе вам розібратися в ситуації, про-
аналізувати власні помилки. Якщо ви виявите наполегли-
вість, то зможете забрати гроші у своїх боржників. Але і вам 
доведеться повернути свої борги. 

Терези
Отримані результати допоможуть зробити правильні ви-

сновки, які можна буде привести як доводи для майбутніх 
змін. Можливо, вам доведеться укласти нові договори з но-
вими колегами і партнерами, з якими виникнуть труднощі. 
Постарайтеся все залагодити, щоб першими не розривати 
відносини.

Скорпіон
Для вас небезпечно починати і змінювати що-небудь. 

Життя саме внесе зміни, з якими вам належить впоратися. 
Не навантажуйте себе додатковими клопотами. Вам можуть 
зробити пропозицію про співпрацю або доручити нове зав-
дання. Намагайтеся співпрацювати з перевіреними партне-
рами. 

Стрілець
Щоб здійснити задумані плани, проявляйте послідов-

ність. Не робіть різких змін, особливо у бік збільшення 
вартості та витрат. Постарайтеся обійтися тими засобами, 
якими ви володієте. Щоб не допустити помилки, зважайте 
на партнера і громадську думку. 

Козеріг
Виконуйте обіцянки, проявляйте доброту, співчуття, і 

вам пробачать будь-яку помилку. Пам’ятайте, що вас бу-
дуть оцінювати не тільки за зовнішнім виглядом, професі-
оналізмом, а й за душевними якостями. При складанні но-
вих планів враховуйте свої можливості. Проявляйте увагу 
до оточуючих вас людей.

Водолій
Не всі отримають бажаний результат, що значною мі-

рою вплине на імідж і статус в колективі. Можливі трудно-
щі у відносинах з колективом, замовниками та партнерами. 
Бажано виправити помилки і навіть погодитися на втрату 
доходу, але з роботи не звільнятися, з партнерами відноси-
ни не розривати. 

Риби
Якщо у вас щось не буде виходити, не поспішайте зви-

нувачувати когось, не робіть різких зауважень іншим. Ба-
жано зберегти хороші відносини зі своїми колегами і парт-
нерами. Слід розрахувати власні сили і можливості і взяти 
на себе стільки обов’язків, скільки зможете виконати. 

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Інвестор (замовник): 
Публічне акціонерне товариство 
«УКРТРАНСГАЗ».

Поштова і електронна адреса: 
03065, м. Київ, проспект Комаро-
ва, 44, е-mаіl: k-оffiсе@utg.uа.

Назва та місцезнаходжен-
ня об’єкта: «Реконструкція 
котельні на КС Боярка Бо-
ярського ЛВУМГ»:, 08150,                              
вул. Маяковського, 40, м. Бояр-
ка, Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл.

Характеристика об’єкта:  
Теплопостачання виробничих 
споруд КС Боярка передбача-
ється від існуючої окремо роз-
ташованої котельні, яка підля-
гає реконструкції.

На підставі завдання на про-

ектування в котельні перед-
бачається встановлення трьох 
опалювальних водогрійних кот-
лів марки Tristar 3G2S фірми 
«Unical» Італія, з яких два котли 
потужністю 1,6 МВт та один — 
потужністю 1,32 МВт.

Соціально-економічна необ-
хідність запропонованої діяль-
ності: Забезпечення тепловою 
енергією.

Потреба в ресурсах при ви-
робництві та експлуатації: при-
родний газ.

Транспортне забезпечення 
(при будівництві і експлуатації): 
у межах нормативів.

Можливий вплив запроекто-
ваної діяльності на довкілля і види 
впливу на повітряний і водний ба-

сейн: в межах нормативів.
Відходи виробництва: від-

сутні.
Необхідність і обсяг вико-

нання ОВНС: 
За вимогами ДБН А.2.2.1-03. 

«Склад і зміст матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє серед-
овище (ОВНС) при проекту-
ванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. Основні по-
ложення проектування».

Участь громадськості: 
Ознайомлення через засоби 

масової інформації із заявами 
про наміри та екологічні наслід-
ки. Подача пропозицій за тел.: 
(044) 239-77-90, (044) 406-32-20, 
місцеві органи влади: Боярська 
міська рада: (04598) 42-246.

ЗАЯВА ПрО НАМІрИ

Оцінка дії об’єкту проекту-
вання на навколишнє природне 
середовище виконана відповід-
но до вимог чинного законо-
давства.

Робочим проектом перед-
бачена реконструкція котельні, 
призначеної для опалення КС 
Боярка Боярського ЛВУМГ 
шляхом демонтажу фізично 
зношених котлів ТВГ-4Р — 2 
шт. та встановлення замість 
них двох опалювальних водо-
грійних котлів марки Tristar 
3G 1600 2S фірми Unical з га-
зовим пальником F.B.R. GAS 
Р 190/М, теплопродуктивніcтю 
1600,0 кВт кожен та одного опа-
лювального водогрійного котла 
марки Tristar 3G 1320 2 S фір-
ми Unical з газовим пальником 
F.B.R. GAS Р 150/М, теплопро-
дуктивністю 1320,0 кВт.

Розрахунковий викид за-
бруднюючих речовин від сис-
теми опалення складе: 1,04055 
т/рік діоксиду азоту, 0,62609                                                                          
т/рік оксиду вуглецю, 1522,7 т/рік 

діоксиду вуглецю, 0,002726т/
рік оксиду діазоту, 0,02726 т/
рік метану.

Джерелами викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря будуть індивідуальні 
димові труби: діаметром 450 мм 
з викидом на висоті 21 м - дже-
рела викидів № 92.1, 92.2 від 
котлів Unical 3G 1600 2S, діаме-
тром 400 мм з викидом на висоті 
21м; джерело викидів № 92.3 від 
котла Unical 3G 1320 2S.

Джерелом водопостачання 
та водовідведення є існуючі ме-
режі водопроводу та каналізації 
котельні, що підключаються до 
міських мереж водопроводу та 
каналізації.

Додаткове відведення зе-
мельної ділянки для рекон-
струкції котельні не передбача-
ється. Негативна дія на земельні 
ресурси в результаті діяльності 
об’єкту не передбачається.

Виробничі та тверді побутові 
відходи в результаті функціону-
вання котельні не утворюються.

Електромагнітних хвиль, іо-
нізуючих випромінювань інших 
шкідливих чинників при роботі 
системи опалювання не вини-
кає.

Сумарний рівень звукової 
потужності при роботі котельні 
не перевищить допустимий.

Реконструйована котельня 
не робить впливу на геологічне 
середовище, на мікроклімат, на 
рослинний, тваринний світ і на 
заповідні об’єкти.

Неканцерогенний ризик 
оцінюється як ризик шкідли-
вих ефектів вкрай малий. Рівень 
канцерогенного впливу оціню-
ється як прийнятний.

Соціальний ризик впливу 
планової діяльності оцінюється 
як прийнятний. Замовник бере 
на себе зобов’язання здійсню-
вати проектні рішення відпо-
відно до норм і правил охорони 
навколишнього природного 
середовища і вимог екологіч-
ної безпеки на етапі створення 
і експлуатації об’єкта.

ЗАЯВА ПрО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реалізації прийнятих проектних рішень у рП «реконструкція котельні на компресорній станції 

Боярка Боярського лінійного управління магістральних газопроводів»

Cпасе наш медовий, Спасе яблукатий,
В квітах і колоссі образи у хаті.
Маковий, зернистий, від зела — духмяний,
В молитвах — пречистий, у трудах — рум’яний.

І садок, і поле, грядочка і нива
Восславляють Бога у цей день щасливий.
І мільйони дзвонів до небес    співають —
Вість Преображення миру сповіщають.

Яблучко, мов сонце, слива — у серпанку,
Груша із бджолою гімн співає ранку.
Краплі свят-водиці на плодах, мов роси,
У веснянках жовті, стиглі абрикоси…

Віск для свічки пахне пилком та єлеєм,
Прохолода з річки лине над землею…
В храм прямують люди і несуть насущне
Від землі і сонця. Й віру — невмирущу.

Що ти за людина? Що в душі у тебе?
Кращі всі чесноти дало тобі Небо.
Плід землі і духу, ти — творіння Бога,
В праці і любові — сенс життя дороги.

Як віддячить Богу за життя безцінне
Ряст топтати в світі в часі швидкоплиннім?
За любов, за радість, хліб, красу землі
За хвилини щастя більші і малі?

Здатність працювати, здатність дивуватись
І садити квіти, у піснях купатись.
Що даєм натомість, дякуємо як?
Чи залишим вдячний ми нащадкам знак?

У долонях Бога — яблучко-Земля,
У Господній книзі — кожне наше «Я».
Щоб душа врожаїла всі життєві роки,
Щоб любов родила прагнення високі. 

Щоб батьки і діти, старики й малята
Шанували Спаса, як велике свято! 
Хай цей світ святиться думами й трудами
Й будуть наші вчинки добрими плодами!

Аліна Третяк

СПАСЕ  НАШ МЕДОВИЙ…

Звертатися до відділу кадрів 
підприємства з 8:00 до 16:00. 

Тел. для довідок: 
(04598) 43-140, 
(044) 406-07-92, 
(044) 406-07-91

ПІДПрИЄМСТВУ ТОВ «МЕТАЛЕВІ МЕБЛІ»
(м. Боярка, вул. 40 років Жовтня 36, корп. 3) 

ПОТрІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ:
• оператор верстатів ЧПК 
(бажано з досвідом роботи);

• оператор верстатів для 
згинання металу з 
програмним керуванням;

• вантажник у відділ
 збуту продукції;

• підсобний робітник на дільницю 
порошкового покриття;

• маляр на дільницю 
порошкового покриття;

• слюсар-сантехнік;
• слюсар механоскладальних робіт;
• укладальник-пакувальник;
• двірник.
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