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Нагадаємо, що впродовж літ-
ніх місяців саме цей дитсадок, як 
черговий, приймає малечу з усієї 
Боярки.

Тож близько 220 дітей різно-
го віку самі або разом з батьками 
готувалися до виставки творчих 
робіт. Як повідомила завідувачка 
ДНЗ «Казка» Галина Косовська, 
роботи з виставки після першого 
вересня будуть використані під 
час реалізації ще одного проекту. 
Вирішено, що всі вихованці ди-
тячого садка підготують посилки 
для військовослужбовців АТО, де 

окрім необхідних побутових ре-
чей будуть і дитячі малюнки. 

Саме цими днями подвір’я 
дитсадка розфарбувалося кольо-
ровою крейдою. А ще діти під 
керівництвом хореографа Сергія 
Степанова готуються до флеш-
мобу, присвяченого Дню неза-
лежності.

Патріотичне виховання, роз-
почате в наймолодшому віці, 
неодмінно принесе рясні плоди, 
а також нагадає дорослим, що 
існують такі почуття: любов до 
Батьківщини і патріотизм.

БОЯРСЬКА МАЛЕЧА — ЗА МИР

Вперше центральною вулицею міста буде пронесено 
Державний прапор України розміром 4×100 метрів

Виставка творчих робіт «Україна — єдина країна», малюнки на  
асфальті «Ми — за мир» та флешмоб національного одягу і символіки 
«Ми — українці». Ось такими заходами вирішили зустріти День неза-
лежності вихованці ДНЗ «Казка».

23 серпня 2014 року
17:00 — парад вишиванок 
• Урочиста хода від Боярської міської ради  
    до Будинку урочистих подій

18:00 — майданчик біля Будинку урочистих подій 
• Молебень за Україну
• Вітання представників державної влади, органів місцевого  
    самоврядування
• Виступи творчої інтелігенції Києво-Святошинського району  
    та Боярки
• Виставка творів художників, майстрів народної творчості,  
    народних умільців
• Волонтери організовують збір коштів, одягу, продуктів  
    харчування на підтримку земляків, що перебувають  
    в зоні АТО

24 серпня 2014 року
17:00 — Будинок культури 
• Концерт за участю аматорських колективів та виконавців
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Шановні мешканці приватного сектора!
Сміттєві майданчики призначені лише 

для збирання побутових відходів з багатоквартирних будинків. 

Вимагаємо від Вас не закидати майданчики 
гіллям, вікнами, меблями, ремонтно-будівельним сміттям тощо.

Для вивезення гілля та негабаритного сміття 
необхідно зробити заявку у ЖКГ за тел.: 41-170, 40-357.

У разі виявлення порушення — штраф 1360 грн.

За побажаннями споживачів та для впорядкування процедури 
взаємодії з клієнтами, Києво-Святошинська ФЕГГ ПАТ «Київоб-
лгаз» проводить процедуру переукладання договорів на газопоста-
чання за запрошеннями, які будуть надіслані чи вручені особисто 
споживачам працівниками газової компанії. 

Нагадуємо, що для укладання договору або внесення змін до 
нього споживачеві потрібно мати такі документи:
• документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України — 

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення грома-
дянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства 
України); для іноземців та осіб без громадянства — національний 
паспорт або документ, що його замінює);

• технічний паспорт на будівлю або домову книгу;
• документ, що підтверджує право власності на квартиру, приват-

ний будинок або користування ним.
Переукласти договір можна за адресою: 08132, Київська об-

ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Укра-
їнки, 76;

Також у Києво-Святошинській філії працюють гарячі лінії з 
питань переукладання договорів: (04598) 5-51-21, (04598) 5-36-75, 
(096) 330-89-15

Запланований кінцевий термін завершення роботи по пере-
укладанню договорів про надання послуг з газопостачання — 
01.01.2015 року

ПАТ «Київоблгаз» як клієнтоорієнтована компанія приймає 
зауваження та побажання кожного споживача, а також гарантує 
якісне обслуговування клієнту.

1. Закладення щілин у віконних рамах і двер-
них отворах. Для цього використовуються мон-
тажні піни, саморозширювальні герметичні 
стрічки, силіконові та акрилові герметики і т. д. 
Результат — підвищення температури повітря в 
приміщенні на 1-2 градуси. 

2. Ущільнення притвору вікон і дверей. Ви-
користовуються різні самоклеючі ущільнювачі 
та прокладки. Ущільнення вікон проводиться не 
тільки по периметру, але і між рамами. Резуль-
тат — підвищення температури у приміщенні  
на 1-3 градуси. 

3. Встановлення нових пластикових чи 
дерев’яних вікон з багатокамерними склопа-
кетами. Результат — підвищення температури 
у приміщенні на 2-5 градусів і зниження рівня 
вуличного шуму. 

4. Встановлення других дверей на вході у 
квартиру (будинок). Результат — підвищення 
температури у приміщенні на 1-2 градуси, зни-
ження рівня зовнішнього шуму і загазованості. 

5. Встановлення тепловідбиваючого екрану 
(або алюмінієвої фольги) на стіну за радіатор 
опалення. Результат — підвищення температури 
у приміщенні на 1 градус. 

6. Намагайтесь не закривати радіатори щіль-
ними шторами, екранами, меблями, тоді тепло 
буде ефективніше розподілятися у приміщенні. 

7. Закривайте штори на ніч — це допомагає 
зберегти тепло в будинку. 

8. Засклений балкон або лоджія — ніби уста-
новка додаткового вікна. Це створює тепловий 
буфер з проміжною температурою на 10 градусів 
вище, ніж на вулиці під час сильного морозу.

ПАМ’ЯТКА ПО ЕКОНОМіЇ ТЕПЛА В КВАРТИРАХ
КП «БГВУЖКГ» ПОВіДОМЛЯЄ:

У зв’язку з чищенням траси можливе відключення електроенергії: 
26 серпня з 8:00 до 17:00 по вул. 50 років Жовтня, Квітковій;
27 серпня з 8:00 до 17:00 по вул. 50 років Жовтня, Квітковій, Пушкіна, Лінії 9; 
28 серпня з 8:00 до 17:00 по вул. 50 років Жовтня, Квітковій, Білогородській.

ПАТ «Київобленерго» Києво-Святошинський РП повідомляє, що в період з 28 серпня 
до 3 жовтня 2014 року по вул. Квітковій, Короленка, Коцюбинського, Лермонтова, Остров-
ського, Пушкіна, 50 років Жовтня, Рєпіна буде проводитись реконструкція мереж з тимча-
совим відключенням електропостачання. 

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

РП «КИЇВОБЛЕНЕРГО» ПОВіДОМЛЯЄ:

ПОВІДОМЛЕННЯ
Постановою Вищого господарського суду України по справі № 911/4441/13 від 13.08.2014 року 

рішення Боярської міської ради з приводу передачі ТОВ «Києво-Святошинськмехбуд» в дострокову 
оренду земельної ділянки на 49 років для будівництва житлово-готельного комплексу із спортивно-
розважальним центром у м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72-б та укладання договорів визнані та-
кими, що прийняті з дотриманням вимог чинного законодавства.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Виконавчий комітет Боярської міської ради запрошує до співп-

раці суб’єктів підприємницької діяльності, що проводять свою ді-
яльність у сфері альтернативних видів палива (встановлення мо-
дульних котелень, що працюють на твердому паливі, а саме пелети, 
щепа, дрова) з метою реалізації зазначених проектів на об’єктах 
теплопостачання бюджетних установ м. Боярка.

ШАНОВНі ГРОМАДЯНИ!
Внаслідок непростої ситуації, яка склалася в нашій державі в умовах дефіциту газу, постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 296 «Про заходи щодо забезпечення населення, під-
приємств, установ і організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014 — 2015 років» 
визначено, що опалювальний сезон 2014–2015 рр. можливий лише за умови зменшення використан-
ня природного газу всіма категоріями споживачів на 30 %. Тому звертаємось до Вас з проханням від-
повідально поставитися до економії теплоносіїв та підготовки до опалювального сезону, а саме:

• забезпечити щільність закривання вікон та дверей в квартирах;
• без потреби не залишати відкритими вхідні двері, вікна в під’їзді та на технічних поверхах, а також 

зберігати їх цілісність;
• не використовувати теплоносій з системи опалення в особистих цілях та не дозволяти це робити 

іншим.
Виконати завдання щодо зменшення використання природного газу всіма категоріями спожива-

чів на 30 % реально лише спільними зусиллями та за умов жорсткої економії природного газу. А до-
тримання платіжної дисципліни споживачів тепла набуває особливої актуальності.

Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВіДОМЛЯЄ:
Тривають підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду, а саме:
• Проводиться ремонт даху будівлі лабораторії на очисних спо-

рудах міста;
• ремонт та профілактика пісколовки № 2 очисних споруд;
• ремонт та профілактика насосів опалення лабораторного та ви-

робничого корпусів;
• ремонт та профілактика 1-го аеротенка;
• ремонт решітки № 2 очисних споруд;
• проведено ревізію 1-ї повітродувки;
• проведено аварійно-ремонтні роботи по ремонту напірного ко-

лектора по вул. Заводській;
• проведено гідродинамічну промивку трубопроводів каналіза-

ційної мережі по вулицях: Білогородська, 41-43; Лінійна, 30; 
Сєдова, 13; Ворошилова, 23; Білогородська, 51;

• проведено ремонт каналізаційних колодязів та мереж по вул. 
Хрещатик біля будинку дитини»;

Тривають роботи по заміні насосного обладнання на артезіан-
ських свердловинах міста.

ВЕРДИКТ СУДУ

Києво-Святошинська ФЕГГ 
ПАТ «Київоблгаз» впорядковує 
процес переукладання договорів 
зі споживачами

ФОТОФАКТ

Робітники БГВУЖКГ виконали розмітку центральних вулиць 
Боярки за кошти з міського бюджету та за рахунок підприємців.

ВіДБУЛАСЬ НАРАДА
19 серпня у приміщенні Бо-

ярської міської ради за участі 
міського голови Тараса Добрів-
ського, депутатів міської ради, 
представників громадських ор-
ганізацій та будівельної компанії 
«Києво-Святошинськмехбуд» від-
булася розширена нарада.

Її темою стало обговорен-
ня питання про формування 
паркової зони та будівництва 
житлово-готельного комплек-
су із спортивно-розважальним 
центром. Директор фірми-за-
будовника повідомила присут-
нім, що крім житлової забудови 
у вказаному комплексі заплано-

вано збудувати готель, спортив-
ний зал, дитячий садок, об’єкти 
торгівлі тощо. Також буде про-
ведено благоустрій паркової 
зони (пішохідні доріжки, освіт-
лення, спортивні майданчики, 
елементи садово-паркової архі-
тектури).

Після тривалої дискусії усі 
учасники зустрічі зійшлися на 
тому, що дане питання потре-
бує широкого розгляду за участі 
громадськості.
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Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас з Днем незалежності!
У цей непростий час для нашої країни усе, що стосується незалежності  

та цілісності України, набуває особливої ваги.
Мир та злагода у державі — найвищі цінності. Заради цього найкращі сини 

Вітчизни беруть до рук зброю і ризикують власним життям та здоров’ям. 
Переконаний, що мир, здобутий такою дорогою ціною, стане потужним 

поштовхом до подальшого розвитку України.
Не шкодуймо для цього зусиль, гуртуймося і перемагаймо!

З повагою, голова громадської організації «Наше місто», 
депутат Боярської міської ради 

Олександр Боднюк 

А К Т УА Л Ь Н О
ВЕТЕРАНИ — 
ВіЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ АТО

Мандрівка для активіс-
тів Наталії Долгової, Степана 
Медведенка та Сергія Горобця 
виявилася непростою. Та голо-
вне — усе, що необхідне воя-
кам-боярчанам, було доставле-
но і вручено з рук у руки.

«Нашим хлопцям ми при-
везли засоби гігієни, каремати, 
продукти харчування, пилки 
по дереву, воду та ємності для 
води, — розповідає Наталія 
Долгова. — Було виконано і 
персональні «замовлення». Так, 
Андрію Назаренку ми привезли 
форму, його одяг згорів під час 
артобстрілу. Сергію Терпілов-
ському — тактичні рукавички. 
Армійські черевики, які везли 

«БОЯРКА-ДОПОМОГА» — іЗ РУК У РУКИ

одному з боярчан, дісталися 
бійцю з 72 бригади».

Гуманітарний вантаж вклю-
чав багато іншого: це і ліхта-
рики, і викрутки, і батарейки, 
шкарпетки та футболки. Тож 
активісти розвезли його адрес-
но по «гарячих точках». Олек-
сандру Рагузову, Віталію Го-
лику, Роману Андрущенку і 
Тарасу Бойку — в Маріуполь, 
Борису Азарову — у Тельмано-
ве, Андрію Назаренку — у сели-
ще Лисиче під Амвросіївкою.

А по дорозі до Дебальцевого 
на активістів чекала доволі не-
приємна зустріч із сепаратис-
тами. Шкода, що через це було 
втрачено фото та відеоматері-

али про зустрічі з нашими зем-
ляками.

До останньої точки марш-
руту — Дебальцеве — активісти 
дісталися цілими та неушкод-
женими завдяки справжньому 
диву. Там вони побачилися з 
бійцями 11 батальйону «Київ-
ська Русь» Олександром Сло-
бодюком та Сергієм Терпілов-
ським. 

Зустрічаючись із нашими 
земляками, волонтери пере-
давали їм листи та малюнки 
маленьких боярчан з побажан-
нями перемоги та швидкого 
повернення додому цілими та 
неушкодженими, адже на них 
чекають та моляться всі жителі 
нашого міста.

Як розповіла Наталія Долго-
ва, важливою місією стало вру-
чення боярським воякам броне-
жилетів, придбаних на пожертви 
наших земляків. Юрію Левчуку 
бронежилет придбав Костянтин 
Баранов (ВАТ «Арксі»), Юрію 
Жуку — Василь Парубочий, Єв-
гену Івженку — Ярослав Яник, 
Євгену Курасову та В’ячеславу 
Наконечному — Георгій Бара-
нов (ТМ «Кулиничі»). Анатолію 
Ковбасюку бронежилет при-
дбали працівники медичних 
установ міста, а каску — підпри-
ємець Анатолій Матейко.

Приємно, що громада міста 
подбала і про сім’ї воїнів АТО. 
Так, зошити і канцелярське 
приладдя школярам — дітям 
військовослужбовців до почат-
ку навчального року подарува-
ла Ольга Сергієнко (ТОВ «Па-
перова»).

«Користуючись нагодою, 
хочемо висловити щиру вдяч-
ність за небайдужість усім, хто 
долучився до акції «Боярка-до-
помога», — говорить Наталія 
Долгова. — Зокрема, Тетяні 
Ситніченко, Андрію Борисенку, 
отцю Димитрію Присяжному, 
багатьом благодійникам та усій 
громаді міста Боярки».

Впродовж тривалого часу в місті триває акція «Боярка- 
допомога». Збір коштів, засобів гігієни, продуктів для військо-
вослужбовців АТО об’єднав зусилля багатьох жителів міста.

Нещодавно зі сходу України повернулися представники грома-
ди міста, які доставили гуманітарний вантаж нашим землякам.

Цими днями з вантажем гу-
манітарної допомоги артисти 
«Народної філармонії» відвіда-
ли військові частини Закарпат-
тя, які базуються у Мукачеві та 
Ужгороді. У складі мистецького 
екіпажу була боярчанка, автор-
виконавець власних пісень Тетя-
на Володай. Саме вона отримала 
доручення — передати допомогу 
нинішнім військовослужбовцям 
від Боярської міської організації 
інвалідів війни, Збройних Сил 
та учасників бойових.

«Я і мої друзі знаємо, що 
таке війна, — наголосив голова 
ветеранської організації Воло-
димир Нурищенко. — Пере-
мога складається з багатьох 

чинників. Один із них — за-
безпечення солдатів усім необ-
хідним. Нехай наш скромний 
внесок допоможе воякам бо-
ронити незалежність Україн-
ської держави».

Бронежилети, кевларові 
каски, продукти харчування та 
багато іншого потрапили до во-
яків, які саме цими днями виру-
шили в зону АТО. 

Військовослужбовці щиро 
дякують усім благодійникам. 
Серед них і наші земляки 
ветерани: В. А. Нурищенко,  
Є. Г. Митрофанов, Л. М. Ми-
хальченко, П. П. Федорчук,  
Г. М. Процюк, М. П. Рєзнік, 
Є. А Шатайло, Б. А. Грецький. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
28 серпня 2014 р. з 10:00 до 12:00 у приміщенні Боярської міської 

ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,13 відбудеться виїзний 
прийом громадян, які вимушено і тимчасово переселитися із зони АТО.

Прийом будуть здійснювати члени Києво-Святошинської міжві-
домчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Виконавчий комітет Боярської міської ради

ШАНОВНі ГРОМАДЯНИ!
До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району про-

ведення АТО! Для координації дій з оперативним штабом щодо ви-
їзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тим-
часового розміщення необхідно звернутись за телефонами «101» та 
(044) 247-30-02. 

Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНС України у Київській області

8 серпня 20014 року вийшла 
газета «Боярка-інформ» №15 
(249), у якій редакція газети роз-
містила статтю під назвою «Сесія 
розпочалась… і перервалась». У 
цій статті написано, що (цита-
та): «деякі збурені депутати партії 
«УДАР» та колишні «регіонали» 
пішли на зрив сесії, бо хотіли 
розглядати «паркове питання» 
першим». 

У цьому контексті хотілося б 
повернутись до історії виникнен-
ня даного питання. На першому 
народному ВІЧЕ Боярки напри-
кінці лютого було висунуто ряд 
знакових питань, які мали бути 
першочергово розглянуті на сесії 
Боярської міської ради. Одним з 
них було питання заборони будів-

ництва в парку ім. Т. Г. Шевченка. 
Це рішення було проголосоване 
на 43 сесії цього скликання. Але 
в той момент міський голова та 
деякі депутати чудово розуміли, 
що це прийняте рішення не вирі-
шує питання забудови в парку ім. 
Т. Г. Шевченка, оскільки рішен-
ням Боярської міської ради від 
25.04.13 року №32/1515 земельна 
ділянка, яка була надана в оренду 
ТОВ «Києво-Святошинськмех-
буд» під забудову, була виведена 
за межі парку. В тому ж 2013 році 
Боярська міська рада затвердила 
проект детального плану терито-
рії, відповідно до якого ділянка 
для забудови площею 0,7 га вмі-
щує в себе 3 багатоповерхових 
будинки, а всі інші об’єкти для об-

слуговування цих будинків вине-
сені за межі орендованої ділянки 
на комунальну територію парку ім. 
Т. Г. Шевченка. Загалом за цим 
проектом освоюється близько 2-х 
гектарів паркової території, яку 
фактично відрізають від парку!

За дорученням громадських 
активістів та депутатів фракції 
партії «УДАР» було зроблено 
звернення та процедурно заре-
єстровано проект рішення про 
скасування вищезазначеного 
рішення. І постійна депутатська 
комісія, яка спеціалізується на 
земельних питаннях, рекомен-
дувала включити цей проект до 
порядку денного сесії. У зв’язку з 
тим, що це питання все ж таки не 
було внесено до порядку денного, 

то його довелось включати вже 
з голосу перед самим початком 
сесії. Це рішення підтримало 16 
депутатів Боярської міської ради, 
більшість з яких саме і є колишні 
регіонали, котрі не підтримували 
ідею забудови парку з самого по-
чатку її обговорення. 

Один з боярських активістів 
саме з питань розвитку нашого 
міста Сенчук В’ячеслав (який, 
до речі, за фахом є архітектор-
містобудівник та у 2003-2006 рр. 
працював в проектному інститу-
ті «Діпромісто» та безпосередньо 
брав участь у розробці проекту 
генплану м. Боярка) запропону-
вав внести це питання першим 
до порядку денного, у зв’язку з 
тим, щоб не затримувати людей, 

так як більшість з них прийшли 
на цю сесію саме заради цього 
питання. Його пропозицію під-
тримали «деякі збурені депутати 
партії «УДАР» та колишні «регіо-
нали», але голосування не набра-
ло достатньої кількості голосів 
серед всіх депутатів.

Саме ігнорування вимог гро-
мади деякими депутатами уне-
можливило подальшу участь у 
роботі сесії депутатів, які на знак 
протесту покинули залу засідан-
ня під оплески громади, яка від-
крито підтримала позицію депу-
татів, що покинули залу.

Боярська міська організація  
політичної партії «УДАР»

СЕСІЯ РОЗПОЧАЛАСЬ… І ПЕРЕРВАЛАСЬ (ПРОДОВЖЕННЯ) 

Нещодавно на найвищій точ-
ці Боярки замайорів державний 
прапор України.

Ідея щодо його встановлення 
виникла доволі спонтанно. Про 
це розповів один з ініціаторів 
Богдан Карлінський: «Ми ви-
конували висотні роботи на даху 
адміністративної будівлі заводу 
«Іскра», і раптом мій друг Олек-
сандр Косяченко здивовано за-

ПРАПОР НА ДАХУ

питав: «А чому це тут досі немає 
державного прапора?»

Хлопці — Дмитро Роман-
ченко, Євген Чалий, Святослав 
Діденко та Анатолій Чалий — 
підтримали ідею. Вирішили для 
початку поставити невеликий 
флагшток з прапором. Знамено 
знайшов Богдан Карлінський. 
Саме цей прапор у гарячі дні лю-
того майорів на блокпості № 5 по 
вул. Маяковського у Боярці.

ТОЧКА ЗОРУ
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  УТ 1

06:00 Погода
06:05 Д/ф «Здрастуй, рідне 
село!»
06:40 Від першої особи
07:00 Погода
07:10 На слуху
07:40 Сім історичних чудес 
України
08:00 Погода
08:10 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:35 Д/ф «Євробачен-
ня-2014»
09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
09:40 Х/ф «Коала в кухні» (1)
11:25 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
12:20 Вікно в Америку
12:40 Д/ф «Павло Загребель-
ний. До запитання»
13:35 Х/ф «Квітуче місто»
15:50 М/ф «Як козаки сіль 
купували»
16:00 М/ф «Як козаки куліш 
варили»
16:10 М/ф «Як козаки у хокей 
грали»

16:35 Д/ф «Щастя в тарілці» 
17:35 Концертна програма 
«Народжені в Ризі»
19:20 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Підсумки дня
21:40 Моя країна
22:00 Погода
22:05 Д/ф «Архітектура. Лілль-
ська цитадель С. де Вобана»
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00 На слуху
23:35 Погода
23:40 Від першої особи
00:00 Концерт «Освідчення»

  Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Людина з бульвару 
Капуцинів» (1)
07:15 Х/ф «Король Артур» (1)
10:00 Х/ф «День незалеж-
ності»
13:00 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика» (1)
15:00, 16:05 Т/с «Терпкий 
смак кохання» (1) 
17:05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1) 

19:30 ТСН
20:30 Х/ф «Шукаю жінку з 
дитиною»
00:30 Х/ф «Калачі» (2)

  інтер

05:35 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» (1)
07:00 Х/ф «Дорога моя доне-
чка» (1)
08:50 Х/ф «Реальний тато» (1)
09:00 Новини
11:00 Х/ф «Я подарую тобі 
кохання» (1)
12:00 Новини
12:25 Х/ф «Я подарую тобі 
кохання»
13:35 Т/с «Генеральська не-
вістка» 
14:00 Новини
14:20 Т/с «Генеральська не-
вістка»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить» (1)
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини» (1)

22:40 Т/с «Колишня дружина» (2)
01:00 Х/ф «Вій» (2)

  ТЕТ

06:00 М/ф «Яйця» (1)
07:15 Мультик з Лунтіком
07:55 М/с «Пригоди Котиго-
рошка та його друзів» (1)
09:10 М/с «Гуфі і його команда» (1)
10:00 М/ф «Дамбо» (1)
11:15 М/ф «Пригоди Фліка» 
(1)
13:00 Х/ф «Боги, мабуть, 
з’їхали з глузду» (1)
15:05 Х/ф «Боги, мабуть, 
з’їхали з глузду-2» (1)
17:00 Розсміши коміка
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
01:00 17+

  ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15 Надзвичайні новини з К. 

Стогнієм
07:00 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
08:50 На передовій
09:55 Революція гідності
10:50 Х/ф «Матриця» 
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Матриця» 
13:50 Х/ф «Матриця-2. Пере-
завантаження» 
16:25 Х/ф «Матриця-3. Рево-
люція» 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:25 Достало!
21:10 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00:05 Х/ф «Небезпечна лю-
дина» (2)

  СТБ

05:25 «У пошуках істини. Та-
ємна історія сексу у СРСР»
06:10 «Все буде добре!»
07:50 «Зіркове життя. Окіль-
цювати зірку»
08:45 «Зіркове життя. Заможні 
та незаміжні»

09:45 Х/ф «Діамантова рука» 
(1)
11:35 Х/ф «Мріяти не шкід-
ливо» (1)
13:30 «Битва екстрасенсів»
14:50 «Все буде смачно!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 Х/ф «Службовий роман» 
(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні - 6»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Щит і меч» (1)

  Новий Канал

05:10 Т/с «Красуні у Клів-
ленді»
05:55 Kіds Tіme
05:55 М/с «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
07:00 Kіds Tіme
07:05 Т/с «Вся така раптова»
09:00 Т/с «Вороніни»
17:00 Ревізор-3
19:00 Ревізор
21:45 Ревізор постшоу
23:10 Х/ф «Тіні незабутих 
предків» (2)
01:15 Репортер

  НТН

05:10 Х/ф «Білявка за рогом» (1)
06:30 Х/ф «Карнавал» (1)
09:10 Х/ф «Вусатий нянь» (1)
10:30 «Останній день СРСР»
11:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 2» (1)
15:30 Т/с «Таємниці слідства 
- 13» (1)
19:30 Т/с «Шаповалов»
21:20 Х/ф «Капкан для кілера» 
(2)
23:00 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:00 Т/с «CSI: Маямі - 10» (2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

05:20 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Ключі від минуло-
го» (1)
14:50 Т/с «Слід» (1)
16:15 Т/с «Балабол» (1)
19:00 Події
20:00 Т/с «Балабол» (1)
23:30 Х / ф «Еван всемогутній» (1) 
01:25 Х / ф «Близнюки» (1)

Понеділок, 25 серпня

  УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Від першої особи
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
07:40 Сім історичних чудес 
України
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:40 Про головне
10:15 Погода
10:30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10:55 Т/с «Монте Крісто» (1)
11:55 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:20 Погода
13:30 М/ф «Як козаки іно-
планетян зустрічали»
13:45 М/ф «Як козаки мушке-
терам допомагали»
14:05 Хочу бути
14:30 Д/ф «Прокофьєв. Неза-
кінчений щоденник»
15:45 Погода
15:50 Книга ua

16:25 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Д/ф «Київська старо-
вина. Світ мистецтва. Ініціації 
в храмі гармонії»
20:25 Д/ф «Архітектура. Люк-
сембурзька філармонія»
21:00 Підсумки дня
21:40 З перших вуст
21:45 Д/ф «Щастя в тарілці» 
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

  Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з 1+1»
07:30 ТСН
07:35 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 ТСН
09:35 «Сніданок з 1+1»
10:00, 10:35 М/ф «Аладін» (1)
11:00 «Міняю жінку - 9»

12:40, 13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45, 15:45 Т/с «Терпкий 
смак кохання» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30 «Таємниці генія Шев-
ченка»
23:30 Х/ф «Месники» (2)
01:20 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1)

  інтер

05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» (1)
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аромат шипши-
ни» (1)
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Склад злочину»
13:30 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»

14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Небесне кохання» (1)
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить» (1)
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини» (1)
22:40 Т/с «Колишня дружина» (2)
01:00 Х/ф «Жах із безодні» (3)

  ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і Ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Гуфі і його коман-
да» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і Ведмідь» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Панянка-селянка
14:50 Віталька
16:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів

  ICTV

04:10 Факти

04:45 Світанок
05:50 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спецпроект «Украї-
на-2014»
10:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
11:55 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:30 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:25 Цивільна оборона
21:10 Т/с «Літєйний»
22:05 Факти. Вечір (росій-
ськомовний випуск)
22:25 Х/ф «Темний лицар. 
Відродження легенди» (2)
01:25 Х/ф «Карантин» (2)

  СТБ

06:00 «У пошуках істини. 
Особисті таємниці Адольфа 
Гітлера»
06:45 «Все буде добре!»
08:35 «Зіркове життя. Ціна 
щастя - дитина»
09:30 «Зіркове життя. Як пере-
жити зраду»
10:25 Х/ф «Камінний гість» (1)

12:20 «Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис»
14:50 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (1)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»

  Новий Канал

05:05 Т/с «Красуні у Клів-
ленді»
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Т/с «Вся така раптова»
08:55 Т/с «Останній з Маги-
кян»
09:55 Т/с «Щасливі разом»
16:30 Серця трьох
17:55 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Останній з Маги-
кян»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Т/с «Блиск слави» (2)

  НТН

05:30 «Легенди карного роз-
шуку»
06:20 Х/ф «Розпочати ліквіда-
цію» (1)
08:40 Х/ф «Велике кохання»
10:30 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Випадковий свідок»

12:30 «Таємниці кримінально-
го світу»
13:10 Т/с «Шаповалов»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Україна-2014. До-
бровольці»
16:05 Т/с «Полювання на 
Берію» (1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Шаповалов»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає 
думки - 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 10» (2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

05:20 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Балабол» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балабол» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-3» (2)
03:05 Події

Вівторок, 26 серпня

  УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Від першої особи
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
07:40 Сім історичних чудес 
України
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:40 Про головне
10:15 Погода
10:30 Перша шпальта
10:55 Т/с «Монте Крісто» (1)
11:55 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 М/ф «Як козаки на 
весіллі гуляли»
13:50 М/ф «Як козаки нарече-
них визволяли»
14:10 М/ф «Як козаки куліш 
варили»
14:20 Погода
14:35 Околиця
15:25 Як ваше здоров’я?

16:25 Х/ф «Відділ убивств» 
18:10 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
20:00 Слідство. Інфо
21:00 Підсумки дня
21:40 З перших вуст
21:45 Д/ф «Розп’яття. Свя-
щенний скандал»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

  1+1

06:30 «Секретні матеріали»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з 1+1»
07:30 ТСН
07:35 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 ТСН
09:35 «Сніданок з 1+1»
10:00, 10:35 М/ф «Аладін» (1)
11:30 Т/с «Свати - 3» (1)

12:40, 13:40 «Сімейні мелодрами»
14:40, 15:45 Т/с «Терпкий 
смак кохання» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30 «Таємниці генія Шев-
ченка»
23:30 Х/ф «Здається, я кохаю 
свою дружину» (3)
01:25 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1)

  інтер

05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» (1)
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:05 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аромат шипшини» (1)
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Склад злочину»
13:30 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянсько-

го розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Небесне кохання» (1)
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить» (1)
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини» (1)
22:40 Т/с «Колишня дружина» (2)
01:00 Х/ф «Тоннель смерті» (3)

  ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і Ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Гуфі і його команда» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і Ведмідь» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Панянка-селянка
14:50 Віталька
16:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів

  ICTV

05:40 Світанок

06:45 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Леся+Рома»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
10:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
12:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:35 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:10 Т/с «Літєйний»
22:00 Факти. Вечір (росій-
ськомовний випуск)
22:20 Х/ф «Придорожній 
клуб» (2)
00:25 Т/с «Стріла»

  СТБ

06:00 «Все буде добре!»
07:40 «Зіркове життя. Розмір 
не має значення»
08:30 «Зіркове життя. Всі 
чоловіки сво...?»
09:35 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
12:50 «Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (1)
20:00 «МайстерШеф - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МайстерШеф - 4»

  Новий Канал

05:05 Т/с «Красуні у Клівленді»
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Вся така раптова»
09:00 Т/с «Останній з Магикян»
10:00 Т/с «Вороніни»
16:40 Серця трьох
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Останній з Магикян»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Т/с «Блиск слави» (2)

  НТН

04:55 Т/с «Україна-2014. До-
бровольці»
05:40 Т/с «Полювання на 
Берію» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:30 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Таємниці кримінально-
го світу»

13:00 Т/с «Шаповалов»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Україна-2014. 
Волонтери»
16:05 Т/с «Полювання на 
Берію» (1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Шаповалов»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає 
думки - 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 10» (2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

05:20 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
06:05 Т/с «ОСА» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Балабол» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балабол» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-3» (2)
03:05 Події

Середа, 27 серпня

Турбота про красу та ошат-
ність рідного міста — цілком при-
родне прагнення. І дуже приємно 
бачити такі прояви любові до рід-
ного краю в нашому місті.

Впродовж останнього часу бар-
вами національного прапора за-
грали автобусні зупинки у Боярці, 
зокрема — на кінцевій маршруту 

№ 825. Про це подбало ПП «Агро-
будтранс». На водонапірній башті 
зусиллями КП «Боярка-Водоканал» 
замість огидних написів з’явився 
Державний прапор України. Мож-
ливо, хоч це зупинить руку хуліга-
на, адже малювати на прапорі — це 
справжнє блюзнірство.

Творити красу власноруч взялися 
і звичайні жителі міста. Як, напри-

клад, мешканці будинку по вули-
ці Сєдова, 9. Минулої суботи вони 
власним коштом придбали фарбу і 
пофарбували столик, лавочки, урни. 
Як виявилось, до цього активісти 
вже облаштували зону відпочинку на 
шостому поверсі свого будинку.

Зробити Боярку затишною і кра-
сивою — це ж так просто! Покосіть 
бур’яни біля парканів, приберіть 
сміття, посадіть квіти, пофарбуйте 
лавочки. І краса стане ближчою.

КРАСА — ВЛАСНИМИ РУКАМИ



522 серпня 2014
№16 (250) TV-МАРШРУТ
Четвер, 28 серпня
  УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Від першої особи
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
07:40 Сім історичних чудес 
України
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:40 Про головне
10:15 Погода
10:30 Слідство. Інфо
10:55 Т/с «Монте Крісто» (1)
11:55 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 М/ф «Як козаки олім-
пійцями стали»
13:50 М/ф «Як козаки сіль 
купували»
14:00 Українського роду
14:15 Погода
14:25 Світло
15:15 Надвечір’я
16:10 Х/ф «Відділ убивств» 

18:00 Euronews
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Погода
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
20:00 Схеми
21:00 Підсумки дня
21:40 З перших вуст
21:45 Д/ф «Пристрасті за 
Болеро»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

  Телеканал 1+1

06:30 «Секретні матеріали»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з 1+1»
07:30 ТСН
07:35 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 ТСН
09:35 «Сніданок з 1+1»
10:00, 10:35 М/ф «Аладін» (1)
11:30 Т/с «Свати - 3» (1)
12:40, 13:45 «Сімейні мело-
драми»
14:45, 15:45 Т/с «Терпкий 

смак кохання» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30, 23:30 «Таємниці генія 
Шевченка»
00:30 Х/ф «Дикуни» (2)

  інтер

05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» (1)
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аромат шипши-
ни» (1)
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Склад злочину»
13:30 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:00 Новини
14:20 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Небесне кохання» (1)
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить» (1)
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини» (1)
22:40 Т/с «Колишня дружина» (2)
01:00 Х/ф «Коло восьми» (3)

  ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і Ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Гуфі і його коман-
да» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і Ведмідь» 
(1)
10:50 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» (1)
13:50 Панянка-селянка
14:50 Віталька
16:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів

  ICTV

05:05 Факти
05:45 Світанок
06:45 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»

07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Леся+Рома»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини  
з К. Стогнієм
10:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
11:55 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. Ранок
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:35 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини  
з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Літєйний»
22:00 Факти. Вечір (росій-
ськомовний випуск)
22:20 Х/ф «На гребені хвилі» 
00:45 Т/с «Стріла»

  СТБ

05:45 «У пошуках істини. 
Янгол-охоронець маршала 
Рокосовського»
06:30 «Все буде добре!»
08:10 «Зіркове життя. Помста 
по-жіночому»
09:05 «Зіркове життя. Бездітні 
за власним бажанням»
10:05 Х/ф «Службовий роман» 
(1)
13:00 «Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (1)
20:00 «Зважені та щасливі - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 4»

  Новий Канал

05:00 25-й кадр
05:10 Т/с «Красуні у Клів-
ленді»
05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Вся така раптова»
08:55 Т/с «Останній з Магикян»
10:00 Т/с «Щасливі разом»
16:40 Серця трьох
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Останній з Магикян»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Т/с «Блиск слави» (2)

  НТН

04:55 Т/с «Україна-2014. 
Волонтери»
05:40 Т/с «Полювання на 
Берію» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:00 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Таємниці кримінально-

го світу»
13:10 Т/с «Шаповалов»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Україна-2014. 
Переселенці»
16:05 Т/с «Полювання на 
Берію» (1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Шаповалов»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Той, що читає 
думки - 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 10» (2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

05:20 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(1))
006:05 Т/с «ОСА» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Балабол» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балабол» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-3» (2)
03:05 Події

  УТ 1

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30 
Новини
06:10, 07:15, 08:15 Спорт
06:15, 07:20, 08:20, 10:15, 11:55, 
14:25, 16:15, 18:55 Погода
06:20 М/ф
06:30 Від першої особи
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
07:40 Сім історичних чудес 
України
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 З перших вуст
09:40 Про головне
10:30 Схеми
10:55 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:15 Час-Ч
13:30 М/ф «Як козаки у фут-
бол грали»
13:50 М/ф «Як козаки у хокей 
грали»
14:10 Школа Мері Поппінс
14:35 Театральні сезони

15:25 Віра. Надія. Любов.
16:30 Х/ф «Відділ убивств» 
18:15 Euronews
19:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Дреди епохи
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер LIVE
00:00 Підсумки
 

  Телеканал 1+1

06:30 «Секретні матеріали»
06:45, 07:15, 07:35, 08:10, 09:10, 
09:35 «Сніданок з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 19:30 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
08:35 «Чистоnews»
10:00, 10:35 М/ф «Аладін» (1)
11:40 Т/с «Свати - 3» (1)
12:45, 13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45, 15:45 Т/с «Терпкий 
смак кохання» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3» (1)
20:30 «Казкова Русь»
21:15 М/ф «Мультибарбара»

21:40 «Вечірній Київ»
23:15 «Світське життя»
00:20 Х/ф «Чемпіон» (1)

  інтер

05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» (1)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Аромат шипши-
ни» (1)
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:25 Д/с «Склад злочину»
13:30, 14:20 Д/с «Легенди 
радянського розшуку»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Небесне кохання» (1)
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить» (1)
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Мисливці за діа-
мантами» (2)
01:15 Х/ф «Зайцев, запалюй!» (1)

  ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і 
Ведмідь» (1)
06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Гуфі і його команда» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Країна У
13:50 Панянка-селянка
14:50 Віталька
16:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Х/ф «Чоловік за ви-
кликом» (2)
21:50 Х/ф «Чоловік за викли-
ком-2» (2)
23:35 6 кадрів
01:00 17+

  ICTV

05:45 Світанок
06:45 Т/с «Таксі»
07:10, 08:00 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини з К. Стогнієм
10:05, 16:40 Т/с «Вулиці роз-
битих ліхтарів. Менти-6»
12:00, 13:15 Т/с «Прокурор-
ська перевірка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:15, 20:10 Т/с «Лі-
тєйний»
18:45 Факти. Вечір
22:05 Факти. Вечір (росій-
ськомовний випуск)
22:25 Х/ф «Дев’ять ярдів» 
00:15 Х/ф «Дев’ять ярдів-2» 

  СТБ

05:45 «У пошуках істини. 
Катерина Велика: пристрасть 
та влада»
06:30 Х/ф «Акселератка» (1)
08:05 Х/ф «Чоловік для життя, 
або На шлюб не претендую» (1)
10:10 Х/ф «Пес Барбос та не-
звичайний крос» (1)
10:30 Х/ф «Самогонщики» (1)
10:50 Т/с «Принцеса та же-
брачка» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»

19:00 Т/с «Коли ми вдома» (1)
20:00, 22:45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00:15 Х/ф «Пес Барбос та не-
звичайний крос» (1)

  Новий Канал

05:50 М/с «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00, 18:00, 01:20 Репортер
07:05 Т/с «Вся така раптова»
09:00 Т/с «Останній з Магикян»
10:00, 22:05 Т/с «Вороніни»
16:45 Серця трьох
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українському
20:50 Проект Перфект
23:30 Х/ф «Хлопець на трьох» (2)

  НТН

04:55 Т/с «Україна-2014. 
Переселенці»
05:40 Т/с «Полювання на 
Берію» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»

09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Брудна робота»
13:10 Т/с «Шаповалов»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська - 6»
19:30 Х/ф «Грім люті»
21:20 Т/с «Перевізник» (2)
23:10 Х/ф «Генеральська до-
чка» (2)
01:15 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 11» 
(2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

06:05, 13:15 Т/с «ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:15, 15:25, 17:10 Т/с 
«Слід» (1)
10:00, 21:00, 23:30 Т/с «Бала-
бол» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
23:00 Події дня
01:35 Х/ф «9 ознак зради» (1)

П’ятниця, 29 серпня

  УТ 1

06:00 Підсумки
06:20, 07:00, 08:00, 10:55, 14:35, 
15:45, 22:30, 23:30 Погода
06:25 Д/ф «Приречений на любов»
07:05 На слуху
07:40 Сім історичних чудес 
України
08:05 Шустер LIVE
11:10 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:10 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
12:55 Світло
13:25 Хочу бути
13:45 М/с «Сандокан»
14:40 Околиця
15:05 Українського роду
15:50 Х/ф «Будь моїм батьком» (1)
17:35 В гостях у Д. Гордона. 
Андрій Баль 
18:40 Книга ua
19:15 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ф «Нещаслива зірка»

22:10 Моя країна
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Від першої особи
23:35 «Золотий гусак»
00:10 Х/ф «Гарно жити не 
заборониш»

  Телеканал 1+1

06:05 «Шість кадрів»
07:00, 19:30 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Гуфі та 
його команда» (1)
09:00 «Світське життя»
10:05 Х/ф «Вагітна бабуся»
14:35 «Вечірній Київ»
16:15, 21:20 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка «
20:15 «Українські сенсації»
00:15 Х/ф «Нью-Йорк, я 
люблю тебе» (2)

  інтер

06:20 Х/ф «Зайцев, запалюй!» (1)
08:00 «Школа доктора Кома-
ровського»
08:35 Д/ф «Поки станиця 
спить. Фільм про фільм»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Гараж» (1)
12:05 Х/ф «Полин-трава 
окаяна»
14:05 Х/ф «Вічна казка»
16:05 «Фестиваль гумору 
«Юрмала»
18:05, 20:35 Т/с «Я не зможу 
тебе забути» 
20:00 «Подробиці»
22:35 Х/ф «Навмисно не при-
думаєш»
00:45 Х/ф «Вічна казка»

  ТЕТ

06:00 М/ф «Морська бригада» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком

09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Гуфі і його коман-
да» (1)
11:25 М/ф «Вінні Пух» (1)
12:15 М/с «Білка та Стрілка. 
Пустотлива сімейка» (1)
12:55 Х/ф «Йоринда і Йорин-
гель» (1)
13:55 Х/ф «Випускний» (1)
15:55 Х/ф «Бригада М» (1)
17:40 Х/ф «Серцеїдки» (1)
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Х/ф «Чоловік за викли-
ком-2» (2)

  ICTV

06:15 Факти
06:50 Дача
07:20 М/ф «Скубі Ду і Меч 
самурая» 

08:45 Зірка YouTube
09:55 Достало!
10:55 Цивільна оборона
11:55, 13:00 Х/ф «На гребені 
хвилі» 
12:45 Факти. День
14:25, 20:10 Т/с «Ліквідація»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
21:55 Т/с «Мисливці за кара-
ванами»
01:35 Д/с «Резонансні погра-
бування Великобританії»

  СТБ

06:30 Х/ф «Дівчина без адреси» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Зважені та щасливі - 4»
15:30 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-7»
19:00 «Х-Фактор - 5»
22:35 Т/с «Коли ми вдома» (1)

00:45 «Детектор брехні - 6»

  Новий Канал

06:00 Нереальна історія
08:10 Ревізор-3
10:00 Ревізор
12:45 Ревізор постшоу
14:10 Уральські пельмені
15:50 Т/с «Вороніни»
18:40 М/ф «Індики: назад у 
майбутнє»
20:45 Х/ф «Скарб Амазонки» (2)
23:05 Х/ф «Шахраї» (2)
01:00 Х/ф «Хлопець на трьох» (2)

  НТН

05:00 Т/с «Каменська - 6»
08:00 Т/с «Брудна робота»
11:30 «Речовий доказ». У лігві 
звіра
12:00 «Головний свідок»
12:50 «Випадковий свідок»
13:40 «Правда життя. Про-

фесія - вчитель»
14:10 Д/с «Південь. Нерадян-
ський Союз»
15:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 2» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Т/с «Таємниці слідства 
- 13» (1)
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Т/с «Перевізник» (2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

05:25 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
06:10 Таємниці зірок
07:00, 15:00, 19:00 Події
07:10, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
09:50 Один за сто годин
10:50 Х/ф «9 ознак зради» (1)
12:50, 15:20 Т/с «Сила Віри» (1)
17:10, 19:40 Х/ф «Недоторка» (1)
22:00 Х/ф «Ця жінка до мене» (1)
00:10 Х/ф «Люблю тебе до 
смерті» (1)

  УТ 1

06:00, 07:10, 08:05, 09:00, 09:50, 
13:20, 15:50, 22:35, 23:30, 01:15 
Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:20 Від першої особи
07:40 «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:10 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
10:05 Дреди епохи
11:10 Т/с «Монте Крісто» (1)
12:10 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
12:55 Православний вісник
13:30 Школа Мері Поппінс
13:45 М/с «Сандокан»
14:15 Фольк-musіc
15:55 Концертна програма 
«Ще один літній день»
17:15 Соціальні гарантії
17:30 Театральні сезони
18:10 В гостях у Д. Гордона. 
Андрій Баль 
19:10 Т/с «Сержант Рокка»

21:00 Підсумки дня
21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 Х/ф «Одного разу, двад-
цять років потому»

  Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
07:00 «Велика ілюзія»
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:25 Дісней! «Гуфі та 
його команда» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
10:10 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
12:05 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» (1)
12:10 М/ф «Маша і ведмідь» (1) 
12:15 «Анімація від pіxar» (1)
13:25 Х/ф «Прибульці» (1)
15:40 «Міняю жінку»
17:25 «Розсміши коміка»
18:25 «Українські сенсації»

19:30 ТСН
21:00 Х/ф «Москва сльозам не 
вірить» (1)
00:10 Х/ф «Креденс» (2)

  інтер

06:45 «Міжнародний фести-
валь гумору «Юрмала»
08:40 «уДачний проект»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
12:00 Т/с «Я не зможу тебе 
забути» 
16:00 Т/с «Зозуля» 
20:00 «Подробиці тижня»
21:55 Т/с «Контужений, або 
Уроки плавання вільним 
стилем»
02:00 Х/ф «Навмисно не при-
думаєш»

  ТЕТ

06:00 М/ф «Вінні Пух» (1)
06:55 М/с «Школа монстрів» (1)

07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Гуфі і його коман-
да» (1)
10:55 М/ф «Школа монстрів. 
Зіткнення кланів» (1)
11:45 М/ф «Жах перед Різд-
вом» (1)
13:00 Х/ф «Бригада М» (1)
14:40 Х/ф «Серцеїдки» (1)
17:00 Панянка-селянка
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Х/ф «Випускний» (1)

  ICTV

05:50 Факти
06:20 М/ф «Скубі Ду. Таємни-
ця розпочинається»
07:45 Анекдоти по-українськи
08:35 Зірка YouTube
09:45 Козирне життя на дачі
10:15 Дивитись усім!
11:15 Х/ф «Ягуар» 

12:45 Факти. День
13:25 Т/с «Пастка»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:25 Х/ф «Обитель зла-4. 
Життя після смерті» (2)
22:10 Х/ф «Обитель зла-3. Ви-
мирання» (2)
00:00 Х/ф «Обитель зла-2. 
Апокаліпсіс» (2)

  СТБ

06:10 Х/ф «Тобі, справжньо-
му» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Караоке на Майдані»
12:10 «МайстерШеф - 4»
15:35 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:35 «Один за всіх»
21:50 «Вікна-Новини»
23:00 Х/ф «Розплата за кохан-
ня» (1)
00:50 Х/ф «Чоловік для життя, або 
На шлюб не претендую» (1)

  Новий Канал

05:35 М/с «Сильвестр і Твітті»
07:00 М/с «Нові пригоди 
мисливців на привидів»
08:35 Х/ф «Інспектор Гаджет»
10:00 М/с «Дракони: вершни-
ки дурня»
12:00 М/ф «Індики: назад у 
майбутнє»
14:00 Уральські пельмені
15:10 Проект Перфект
16:30 Супермодель по-
українському
18:35 Х/ф «Скарб Амазонки» (2)
20:40 Х/ф «Містер і місіс 
Сміт» (2)
22:40 Х/ф «Скринька про-
кляття» (2)
00:25 Х/ф «Шахраї» (2)

  НТН

06:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 2» (1)
07:35 Т/с «Таємниці слідства 
- 13» (1)

11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Вогняний брід
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спеціальний «Свідок»
13:25 Х/ф «Грім люті»
15:05 Т/с «Круті повороти»
19:00 Т/с «Павутиння - 7»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Щури - Париж в 
облозі» (3)

  Телеканал «УКРАЇНА»

06:20 Події
07:00 Таємниці зірок
08:00 Т/с «Сила Віри» (1)
12:00 Х/ф «Недоторка» (1)
15:50 Х/ф «Ця жінка до мене» (1)
18:00 Х/ф «Перелітні птахи» (1)
19:00 Події тижня
19:55 Події тижня. Спецре-
портаж
20:20 Х/ф «Перелітні птахи» (1)
23:30 Великий футбол
01:20 Т/с «Мент у законі-3» (1)

Субота, 30 серпня

Неділя, 31 серпня
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ПОЛюВАННЯ ВіДКРИТО!
Відкрито полювання на 

пернату дичину на території 
мисливських угідь Київсько-
го обласного мисливсько-
рибальського виробничого 
об’єднання Київської обласної 
ради УТМР у Баришівському, 
Богуславському, Броварському, 
Володарському, Згурівському, 
Іванківському, Кагарлицькому, 
Макарівському, Обухівському, 
Переяслав-Хмельницькому, 
Рокитнянському, Сквирському, 
Ставищанському, Таращан-
ському, Тетіївському, Яготин-
ському районах. 

Цей рік відзначається склад-
ною пожежною обстановкою з 
відсутністю значних опадів. З 
відкриттям сезону полювання 
значно збільшилась кількість 
відвідувань лісів і луків, осо-
бливо у вихідні дні. Мисливці 
зупиняються відпочивати, роз-
водять вогнища для приготу-
вання їжі. І як наслідок — за-
бувають загасити багаття після 
відпочинку.

Слід бути особливо обереж-
ним: очищати місце, призначе-
не для вогнища від сухої трави, 
гілля та іншого лісового сміття. 
Не розкладати вогнище поруч 
з деревами, у хвойних молод-
няках, серед сухого очерету, а 
також не залишати вогнище 
без нагляду, адже багато пожеж 
виникає через викид жаринок, 
які негайно необхідно гасити, 
заливаючи водою, засипаючи 
піском, затоптуючи взуттям чи 
збиваючи одягом.

Києво-Святошинський  
РВ ГУ ДСНС України  

у Київській області

ВАШі ГРОШі НАЦБАНК УКРАЇНИ іНФОРМУЄ

Однією з найважливіших 
змін, що впроваджуються На-
ціональним банком, є перехід 
до системи гнучкого курсоут-
ворення. Монетарний режим 
дозволить не тільки стриму-
вати інфляцію на низькому та 
прогнозованому рівні, але й 
зробить життєздатним такий 
важливий інструмент моне-
тарної політики, як відсоткові 
ставки. Наша оперативна мета 
в цій сфері — використовувати 
відсоткові ставки як основний 
інструмент для регулювання ін-
фляційних та монетарних про-
цесів, а стратегічна — суттєво 
знизити ставки, щоб забезпечи-

День Незалежності України — 
це надзвичайна подія в історії укра-
їнського народу. Це свято, яке живе 
у серці кожного українця — патрі-
ота своєї держави, передає почуття 
гордості за свою націю, яка, прой-
шовши серйозні випробування, ви-
будувала свою незалежну державу. 

Ідея всеукраїнської єдності 
ніколи не полишала наш народ. 
Упродовж багатьох століть наша 
держава очікувала на своє визна-
ння, тому витоки незалежності 
беруть свій початок ще за часів 
Київської Русі і Галицько-Волин-
ської держави, а далі — Козаць-
ко-гетьманської держави, період 
Української Народної Республіки 
та радянський період.

Державний архів Київської 
області з нагоди 23-ої річниці 

Через сильну зливу напере-
додні такий же концерт у Бояр-
ці, на жаль, не відбувся. 

Дуже приємно відзначити, 
що серед багатьох анонсованих 
відомих виконавців був і новий 
гурт з Боярки «Holy five». 

Хлопці виконали кілька 
власних композицій у стилі 
пост-рок. Глядачі дуже схваль-
но їх сприймали. Сподіваємося, 
цей дебют боярчан стане почат-
ком їх великого шляху в музиці.

«Боярка-інформ» поспіл-
кувалися з учасниками гурту 
«Holy five».

До святкування 23-річниці Незалежності України в Державному 
архіві Київської області проведено виявлення документів, на під-
ставі яких підготовлено документальну виставку «Незалежність: 
глибоке коріння», яка експонується з 22 серпня 2014 року до 10 
вересня 2014 року за адресою: Київ, вул. Мельникова, 40. 

ти сприятливе середовище для 
сталого зростання економіки.

Водночас НБУ змушений 
значну увагу приділяти і тим на-
гальним викликам, які постають 
перед банківською системою та 
усією країною. Наше завдання 

— заспокоювати панічні настрої, 
які в нашій країні призводять до 
потрясінь на валютному ринку, 
а також відтоку депозитів.

Дійсно, сьогодні ситуація 
з курсом гривні до основних 
іноземних валют залишається 
непростою, однак контрольо-
ваною. Тиск на обмінний курс 
гривні зумовлений реакцією 
економічних агентів на воєнний 

конфлікт на Сході держави. Це — 
тимчасово, адже реальні макро-
економічні підстави для суттєвих 
курсових коливань відсутні, а зов-
нішня позиція країни за останні 
місяці значно покращилася.

Національний банк не зби-
рається відходити від політики 
гнучкого курсоутворення, хоча 
це не означає вільне падіння. За 
останні дні Національний банк 
України декілька раз виходив 
на валютний ринок з інтервен-
ціями для його стабілізації та 
згладування панічної поведінки 
учасників ринку. НБУ планує і 
надалі брати активну участь у 
роботі валютного ринку у ви-
падку його розбалансування.

Арсенал Національного 
банку не обмежується виключ-
но ринковими інструментами. 
Є також адміністративні обме-
ження, до яких, втім, регулятор 
вдасться у виключному випад-
ку. Сподіваємося, що до цього 
не дійде.

У банківській системі та Національному банку України зараз від-
бувається активний процес реформування. Реформи — це завжди 
болісний процес. Складно всім: банкам, клієнтам, вкладникам бан-
ків. Даються взнаки накопичені десятиріччями проблеми та дис-
баланси в економіці. Чим скоріше реформи будуть запроваджені, 
тим скоріше банківський сектор та й фінансова система в цілому 
почнуть одужувати.

РЕФОРМИ — ЦЕ БОЛіСНИЙ, АЛЕ НЕОБХіДНИЙ ПРОЦЕС

НЕЗАЛЕЖНіСТЬ: ГЛИБОКЕ КОРіННЯ

МЕТАЛ і СИЛА «HOLY FIVE»

З’ясувалося, що музич-
не явище під цією назвою 
з’явилося на теренах Боярки в 
кінці минулого року. Молодих 
виконавців «під своє крило» 
взяв Центр творчості молоді 
«Оберіг» в особі директора На-
дії Скакодуб.

І дуже символічно, що їх 
дебют відбувся під час благо-
дійного концерту на підтримку 
Збройних Сил України. Адже 
армія — це метал і сила. Гурт 
«Holy five» — це також метал і 
сила, принаймні, так вважають 
молоді артисти. Їх об’єднує Бо-

ярська ЗОШ № 3 (там вчилися 
всі учасники гурту) та любов до 
музики.

«Ми виконуємо музику у 
жанрах прогресивний деткор і 
пост-рок. Важкий метал, убив-
чий ритм — саме те, що треба, 
аби подолати ворогів нашої 
України», — переконаний вока-
ліст групи Володимир Мельник. 

Лідер гурту, ідейний  
натхненник, автор музичних 
композицій, соло-гітарист — 
Владислав Романуцький. Юнак 
вчиться на четвертому курсі 
естрадно-джазового факуль-

17 серпня у Вишневому відбувся благодійний концерт, а також збір коштів для  
потреб української армії та військових, які знаходяться на сході України.

тету музичного училища ім. Р. 
Глієра. Пише музику впродовж 
трьох останніх років. Музичні 
уподобання: від Баха та Віваль-
ді до «Металіки». 

«Ми прагнемо знайти влас-
ний неповторний стиль та своє 
місце на сцені і в серцях ша-
нувальників, — говорить Вла-
дислав Романуцький. — Мейн-
стрім не для нас».

Ритм-гітарист Михайло 
Максианович нині вчиться 
на другому курсі Університе-
ту культури. У майбутньому 
отримає фах звукорежисера 
кіно і телебачення. 

До складу гітарної трійки 
входить Михайло Чекаль — 
бас-гітара. Про Михайла хлопці 
говорять так: «Чека хлопець не-
говіркий, але якщо скаже щось, 
то в саме яблучко».

Євген Очкаленко, цього-
річний випускник Боярської 
ЗОШ № 3, уже студент КПІ. 
Барабанити став з легкої руки 
свого батька. Народився в Кер-
чі. Для нього Крим завжди буде 
українським. Хлопець виріс в 
атмосфері рок-музики. Має ба-
гато талантів — захоплюється 
графікою та музикою.

І нарешті соліст Володимир 
Мельник. Співати вчиться під 
керівництвом Оксани Нури-
щенко в студії «Перлина» Цен-
тру творчості молоді «Оберіг». 
Захоплення музикою у сти-
лі деткор спонукало Володю 
освоїти техніку екстремально-
го вокалу. 

У кожного часу — своя пісня. 
Гурт «Holy five» грає енергійну 
ритмічну музику. Адже нині не 
час розслаблятися.

Незалежності України підготував 
документальну виставку архів-
них документів із своїх фондів.

Так, в експозиції презентова-
но близько 50 документів Націо-
нального архівного фонду Укра-
їни із зібрань провідних архівів 
України: Центрального держав-
ного архіву вищих органів влади 
і управління України, Централь-
ного державного кінофотофоно-
архіву України ім. Г. С. Пшенич-
ного, Центрального державного 
історичного архіву м. Києва та 
Державного архіву Київської об-
ласті.

Великий масив з представ-
лених архівних документів при-
урочений подіям початку 90-х 
років ХХ ст. — періоду, коли 
український народ зробив свій 

історичний вибір: 24 серпня 1991 
р. Верховна Рада України кон-
ституційною більшістю голо-
сів - 346 народних депутатів «за», 
4 — «проти», при незначній гру-
пі тих, що утрималися, схвалила 
Акт проголошення незалежності 
України, який сьогодні є скла-
довою частиною Національного 
архівного фонду України.

До експозиції включено по-
станови Верховної Ради України, 
розпорядження Кабінету Мі-
ністрів, постанови, інформації, 
документи і матеріали (листівки, 
газетні публікації) політичних 
партій і рухів, фотодокументи.

На церемонії відкриття доку-
ментальної виставки будуть пред-
ставлені також оригінали доку-
ментів газетного та журнального 
фондів Державного архіву Київ-
ської області з даної тематики.

Галина БОйКО, 
заступник директора, 

головний зберігач фондів 
Державного архіву  
Київської області

НЕПОПРАВНА ВТРАТА

А ПРАПОР ПЕРЕДАВ ОНУКАМ

Народився Анатолій Пав-
лович на Покрову — 14 жовтня 
1939 року в Білогородці. Коли у 
перші дні фашистської навали 
бомба влучила в хату, родина пе-
реїхала до Боярки. Тут він закін-
чив Боярську школу № 2. У 1969 
році здобув диплом інженера-
зв’язківця в Одеському інституті 
зв’язку. Понад три десятиліття 
працював провідним інженером, 
начальником монтажної дільни-
ці Київського відділення цент-
рального НДІ зв’язку. У від-
рядженнях побував на об’єктах 
космічного зв’язку від Камчатки 
до Байконура. Згодом працював 
у держприйманні на Боярсько-
му заводі «Іскра», заступником 
головного лікаря з господарчої 
частини Боярського дитячого 
санаторію «Барвінок».

Працьовитий і надзвичайно 
доброзичливий та співчутли-
вий, він не відмовив у допомо-
зі жодному, хто її потребував. 
Анатолія Павловича знали і 
любили як майстра на всі руки, 
який завжди прийде і зарадить. 
Він постійно був у вирі всіх 
громадсько-політичних подій 
Боярки, Київської області, сто-

лиці, і незмінно з Державним 
прапором України. 

Цей прапор з його рук підхо-
пили онуки — Максим і Марко, 
яких улюблений дідусь з цього 
року, на превеликий жаль, не 
випроводжатиме на навчання 
до Боярської гімназії, не опіку-
ватиметься їхньою долею. 

Глибоко співчуваємо дружи-
ні Анатолія Павловича Харчук 
Ніні Феодосіївні — заслужено-
му журналісту України, багато-
літньому депутату Боярської 
міської ради, відповідальному 
секретареві журналу «Всесвіт». 
Разом вони прожили 45 років. 
Непоправної втрати зазнала 
їхня єдина дочка Ганна Анато-
ліївна Коваленко — директор 
КП «ІА «Боярка-інформ». 

Прийміть найщиріші спів-
чуття і запевнення, що пам’ять 
про Анатолія Павловича  
Харчука залишатиметься у на-
ших серцях. 

Вічна Слава Героям!

Міський голова Тарас Добрівський,
Боярська міська рада,

редакція журналу «Всесвіт»,
колектив КП «ІА «Боярка-інформ»

З глибоким болем спо-
віщаємо, що 12 серпня на 
75-му році життя зупинилося 
серце українського патріота 
Харчука Анатолія Павловича. 
Саме він першим у Боярці  
3 лютого 1991 року підняв на 
могилі Володимира Самій-
ленка Національний прапор 
України. Активний учасник 
національно-визвольних по-
дій кінця 1980-х, Анатолій 
Харчук до останнього подиху 
вболівав за долю рідної краї-
ни. Серце не витримало ще й 
через військову агресію про-
ти України...
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РЕЦЕПТИ ВіД ГАЛИНИ

Інгредієнти:
• болгарський перець —  
   5 кг
• вода — 0,5 л
• оцет — 0,5 л
• олія — 0,5 л
• лавровий лист — 30 шт. 
• перець горошок — 30 г
• часник — 300 г
• цукор — 200 г
• сіль — 3 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ:
Чистимо та ріжемо перець, складаємо 

у велику ємність, додаємо часник (великі 
зубчики ріжемо навпіл). Змішуємо решту 
складників та заливаємо перець. Ставимо 
на плиту на середній вогонь, доводимо до 
кипіння і проварюємо 3-5 хв. на більшому 
вогні. Закатуємо у стерильні банки.

Маринований еко-перець 

Інгредієнти:
• помідори — 3 кг
• перець болгарський —  
    1,5 кг
• морква — 1,5 кг
• яблука (кислі) — 1,5 кг
• олія — 0,5 л
• цукор — 0,5 кг
• перець гострий, 
червоний — 2 г

ПРИГОТУВАННЯ:
Помідори, перець, моркву та яблука 

перекручуємо на м’ясорубці. Варимо 2 год. 
(можна влити трохи води). Додаємо спо-
чатку цукор, перемішуємо, а потім олію. 
Варимо аджику ще 1,5 год. 

Додаємо 2 г гіркого червоного перцю 
(можна регулювати гострість аджики, але 
не «переперчіть»). Варимо ще 20-30 хв. Го-
товий продукт можна закатати або вжива-
ти одразу після приготування.

Аджика «Червоний вогник»

Інгредієнти:
• перець болгарський —  
    1 кг
• цибуля — 0,5 кг
• огірки — 0,5 кг
• помідори — 0,5 кг
• оцет — 100 г
• олія — 250 г
• сіль — 6 ч. л.
• цукор — 4 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ:
Готуємо суміш з оцту, олії, солі та цукру, 

заливаємо нею порізані овочі і кип’ятимо 
15 хв. Закатуємо в стерильні банки. За ба-
жанням огірки можна замінити морквою, 
відвареною до напівготовності. Також до 
салату можна додати свіжі кріп та петруш-
ку, але стерилізувати їх потрібно з овоче-
вим салатом.

Овочевий салат «Щедре літо»

ЧЕРГОВЕ ПіДКОРЕННЯ ГОВЕРЛИ

Боярський туристичний клуб 
«ІСКРА» вкотре підкорив Говерлу!

4 серпня дві групи туристів 
Боярського туристичного клубу 
«ІСКРА» вирушили в дванад-
цятиденний пішохідний похід 
по Карпатах за маршрутами 
І-ї та ІІ-ї категорій складності. 
Кінцева точка маршруту — пік  
г. Говерла, на якому групи 
повинні були зустрітись. За-
гальний кілометраж маршруту 
групи І-ї категорії складності 
(легший) — 172 км, а ІІ-ї кате-
горії складності -196 км. 

Загальна кількість учасни- 
ків — 13 осіб. Керівники груп — 
Леонід Шинкаренко та Володи-
мир Пашков відзначали достат-
ньо високий рівень підготовки, 
а також згуртованість колекти-

вів. До речі, двом наймолодшим 
учасникам походу цього року 
виповнилось лише 10 років!

Похід відбувся успішно, гру-
пи (незважаючи на різну вікову 
категорію — від 10 до 70 років) 
пересувалися за заявленим гра-
фіком руху, без пригод долали 
складні ділянки маршруту та 
вчасно звітували про прохо-
дження контрольних пунктів. 

Із вдячністю учасники похо-
ду згадують про привітність та 
люб’язність місцевих жителів, 
які не тільки пригощали свіжим 
молоком та малиною, а ще й 
грибів сушених «із собою» від-
сипали.

Ми пишаємося нашими ту-
ристами та вітаємо їх з черго-
вою перемогою!

До уваги добрих господинь!
«Боярка-інформ»оголошує конкурс 

на найкращий рецепт 
«Вереснева консервація»

Націкавіші та найоригінальніші рецепти 
будуть надруковані  

в газеті «Боярка-інформ».
Надсилайте ваші рецепти на електронну 

пошту boyarka-inform@ukr.net
Бажаємо перемог! 

ФіНіШУВАВ ЧЕМПіОНАТ З ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ

В ОБ’ЄКТИВі — ТРЕТіЙ ТУР!

Учасниками ІІ (заключно-
го) етапу чемпіонату стали 11 
команд-пар з Ірпеня, Вишго-
рода, Українки, Боярки, Музич, 
Обухова. Відтак переможцями 
стали: І місце — м. Ірпінь, ІІ — 
м. Вишгород, ІІІ — м. Боярка, 
ІV — м. Українка.

У загальнокомандному за-
ліку (за підсумками двох ета-
пів) переможцями стали: І міс-
це — Вишгород, ІІ і ІІІ місця 
розділили команди з Боярки 
та Українки (набрали однакову 
кількість очок), ІV — м. Ірпінь, 
V — команда з м. Боярки. 

«Маю надію, що цей тур-
нір матиме своє продовження 
і стане щорічним, — говорить 
організатор турніру Володимир 
Перейма. — Наступного року 
ми плануємо спільно з «Корча-
гін-парком» провести в три ета-
пи повноцінний турнір»

Хоча того дня відбулися всьо-
го дві гри, але самі назви команд-
учасниць відразу внесли певну 
інтригу, яка зібрала на глядаць-
ких трибунах велику кількість 
глядачів-вболівальників.

16 серпня, в суботу, відбулися 
ігри XIII турніру Боярки з футболу 
за кубок міського голови.

Отже, гра перша: «Арсенал» — 
«Віннер». Можливо, когось це 
здивує, але саме гра довела, що 
ці команди практично рівні за 
силами та професійною май-
стерністю. Свідченням став не-
значний відрив у рахунку — 5:4 
на користь «Арсеналу».

Набагато цікавішим і не-

сподіванішим був матч між 
«Ветераном» та «Фанатом». 
Здавалося б, попередні ігри на-
очно показали, що цього року 
Фортуна не дуже прихильна до 
«Ветерана». Та, попри більш 
ніж скромний початок, «Вете-
ран», підійшовши до екватору 
чемпіонату, таки зміг мобілі-
зуватися і «згадати молодість». 
А відтак приємно шокував 
глядачів блискучим рахунком 
7:4 — звісно ж, на свою ко-
ристь! Наскільки це вплине на 
результативний фініш у тур-
нірі для цієї команди покаже 
останній — четвертий — тур.

Відтак нагадуємо: турнір з 
футболу фінішує 23 серпня. На-
городження переможців відбу-
деться о 13:00. 

Тож не пропустіть цієї про-
сто таки унікальної можливості: 
в переддень загальнодержавного 
свята розділити мить тріумфу зі 
своєю улюбленою командою! 
Адже навіть переможцям так по-
трібна наша загальна підтримка. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора

9-10 серпня фінішував чемпіонат з пляжного волейболу «Корчагін-
парк open 2014» серед чоловічих команд.

ЗУСТРіЧ

Нещодавно активісти «Са-
мооборони Боярки» та «Само-
оборони Майдану» влаштували 
урочисту зустріч бійців баталь-
йону МВС «Київщина». 

Після тривалого перебуван-
ня в зоні АТО, 86 бійців прибу-
ли у відпустку. Серед них — зас-
тупник командира батальйону 
і наш земляк Володимир Баку-
новський.

Вояків зустрічали дівчата з 
короваєм. Це було приємною 
несподіванкою для бійців. 

Щирі емоції та почуття з 
обох боків, слова вдячності за 
мужність та патріотизм, сльози 
радості. Саме такою була ат-
мосфера зустрічі.

ВОЯКАМ ПОТРіБНі КАСКИ 
і БРОНЕЖИЛЕТИ

15 серпня секретар Бояр-
ської міської ради Ярослав 
Яник провів чергове засідання 
міського штабу з питань ко-
ординації надання допомоги 
військовослужбовцям АТО та 
їхнім родинам. Серед найакту-
альніших питань — придбан-
ня бронежилетів, кевларових 
касок, тактичних окулярів та 
рукавиць. 

За словами активістів, нині 
хлопці цілком забезпечені про-
дуктами харчування, тож тепер 
потрібно зосередитись на за-
безпеченні бійців засобами ін-
дивідуального захисту. Мирним 
жителям слід пам’ятати, що вій-
ськовослужбовці нині захища-
ють цілісність нашої держави. 

У роботі штабу взяв участь 
учасник АТО Олександр Дереза.



• Зразковий ансамбль спортивно-бального танцю «Asgard», 
керівник Костянтин Євлашевський, тел.: (098) 583-62-86;
• Зразковий ансамбль сучасного вуличного танцю, паркуру 
та фаєр-шоу «Street Dance», 
керівник Олександр Сушилін, тел.: (063) 981-95-14;
• Зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Перлинка», 
керівник Наталія Авраменко, тел.: (099) 423-29-08.
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

ГОРОСКОП

Велика міжнародна компанія,  
світовий лідер з надання логістичних послуг, 

оголошує конкурс на заміщення посади 
менеджера телефонного продажу. 

Ми шукаємо молодих (20-25 років), активних, цілеспрямованих 
людей, які бажають навчатися, працювати та розвиватися.

Компанія розташована поблизу Боярки  
(Міжнародний логістичний комплекс АМТЕЛ). 

Звертайтеся за тел.: 067 657 61 28 (Оксана) 
або пишіть на e-mail:  

oksana.bashynskaia@dbschenker.com

ОВЕН
Ви будете дуже продуктивні і прагнути скрізь 

встигнути, порадити і навчити, кожного про-
контролювати і допомогти. Зайва самовпевненість 
може зіграти з вами злий жарт. Ймовірні великі 
витрати. Кінець місяця може бути непростим у фі-
нансовому плані.

ТЕЛЕЦЬ
Ви вже зрозуміли, що не можна постійно пра-

цювати на знос і необхідно оцінити всю красу жит-
тя. Не слід жаліти грошей собі на красиві речі, одяг 
і відпочинок, це справить позитивний вплив на 
Ваш емоційний стан. 

БЛИЗНЮКИ
Оптимістичний настрій дозволить вам з вели-

ким ентузіазмом взятися за вирішення складних 
справ, які можуть круто змінити життя. Ви навіть 
здатні слідом за коханою людиною вирушити в 
іншу країну чи змінити свої звички заради кохання.

РАК
У цей час Ви звернетесь до свого минулого,  

а значить можете зустріти людину, з якою у Вас 
були теплі стосунки у минулому або ж навпаки, яка-
небудь інформація з минулого може роз’ятрити 
серце людини цього знаку Зодіаку.

ЛЕВ
Цей місяць обіцяє стати самим цікавим і ро-

мантичним. Вони зможуть зрозуміти, хто з партне-
рів потрібний їм для життя, а не лише для розваг. 
Зайва експресія може лякати і дратувати колег по 
роботі та викликати агресію. Постарайтеся залаго-
джувати гострі кути.

ДІВА
Представники цього знаку окрилені новими 

планами на життя, які надихають на творчість і ство-
рення шедеврів, які можуть їх прославити в майбут-
ньому. Не варто відволікатися або дратуватися. 

ТЕРЕЗИ
Сміливість і відвага в словах і вчинках стануть 

Вашою рушійною силою. Ви відчуєте, що в мо-
жете здійснити справжній прорив в своїй діяль-
ності, несучи революційний розвиток на благо 
себе і всього людства. 

СКОРПІОН
Скорпіонам не варто розслаблятися. Зібраність 

і готовність до поворотів долі дозволить не спіт-
кнутися об проблеми і не упустити успіх, який сам 
йде у руки. 

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцеві варто бути особливо обережним, 

особливо у питаннях дружби і зради. Натхнення 
дозволить вирішити будь-які проблеми. Можливо, 
Вам запропонують керівну посаду, від якої не вар-
то відмовлятися.

КОЗЕРІГ
Завдяки розуму Ви зможете виплутатись із 

складного становища і зберегти свою репутацію. 
Насолоджуйтесь прибутком, але варто подумати 
про добродійність і віддати частину грошей тим, 
хто її потребує.

ВОДОЛІЙ
Не варто зупинятися на досягнутому. Невели-

кий успіх не повинен Вас розслабити, а навпаки 
стимулювати до розвитку своєї професійної діяль-
ності. Дуже сприятливий час для того, щоб відмо-
витися від шкідливих звичок. 

РИБИ
Ви не повинні розраховувати на інших людей. 

Активні, як ніколи, Риби працюватимуть у дві змі-
ни, щоб довести всім, наскільки Ви сильні. Ви бу-
дете успішно розвиватися і надалі. 

У велику українську компанію 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ потрібні: 
• торгові представники, 
• продавці-консультанти 
   з власним легковим АВТО

Офіційне працевлаштування
ДР не обов`язковий.

ЗП висока (ставка+%)+комп. ПММ

Тел: 067-573-57-50, 099-250-15-58, 
067-570-75-76 

(телефонувати  з 14.00 до 18.00 з пн. до пт.).

Боярська міська дитяча школа мистецтв 
оголошує набір дітей віком від 3-х років

А Ваша дитина вміє танцювати?
Приходьте — навчимо!

Втрачений  
державний акт  

на земельну  
ділянку № 087  

на території  
ГО «Садівницьке 

товариство  
«СТАВИ»,  

виданий на імя 
Масензової Н. О., 

вважати  
недійсним.

ВіТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

2001 року у Броварах 
народилася мила і тала-
новита дівчинка Евеліна 
Сиваченко. Зараз вона 
живе в Боярці і навчаєть-
ся у ЗОШ № 2.

Вже кілька років Еля ціка-
виться рукоділлям. Вона ви-
шиває бісером, хрестиком, за-
ймається квілінгом та робить 

найрізноманітніші поробки 
хенд мейд.

Нині у її доробку – вишиті 
бісером ікони, вишиті хрести-
ком натюрморти, пейзажі та 
багато інших яскравих і талано-
витих робіт.

20 серпня Елі виповнилось 
13 років. Симпатична дівчина 
з довгою русою косою та ся-
ючими очима, вона обожнює 

готувати. Еля має спокійну 
вдачу та позитивний погляд на 
майбутнє. Її батьки та знайомі 
пишаються нею.

З Днем народження, Елічко! 
Бажаємо тобі щастя, здоров’я, 
чудових друзів та успіхів у твоїй 
творчій діяльності.

З великою любов’ю, бабуся Ліда 
та вся велика сім’я

«КУЗЯ» ЧЕКАЄ НА МАЛЯТ
У Боярці відкрито новий ди-

тячий центр для малят віком від  
одного до семи років. Подія від-
булась вранці 16 серпня і зібрала 
велику кількість маленьких та ве-
ликих гостей. 

Нестача місць у дитячих садках 
спонукає батьків вирішувати пи-
тання дошкільного виховання своїх 
дітей. Відкриття дитячих центрів 
дозволяє батькам дати малятам по-
глиблене виховання. 

Дитячий центр «Кузя» відкрив 
боярчанин Євген Компанієць. 
Програмою навчання у центрі пе-
редбачено чимало освітніх послуг. 
Зокрема, тут дітки можуть навчити-
ся малювати, ліпити, грати в шахи. 
Увазі батьків пропонують широ-
кий спектр курсів: «Дошколярик», 
«Монтесорі», «Умка», «Енциклопе-
дія» тощо. Також діти зможуть зай-
матися тут бебі-фітнесом, ритмі-
кою та вивченням англійської мови.


