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За кілька днів вересень по-
кличе дітлахів до школи, зно-
ву щоранку лунатимуть звуки 
шкільного дзвоника. А вулиці 
нашого міста вже вкотре роз-
квітнуть від дитячого щебету та 
юнацьких посмішок. 

А поки що у татусів і матусь – 
метушлива пора: майбутніх під-
корювачів гранітних вершин 
науки потрібно зібрати до шко-
ли, придбавши все необхідне. 

Cім’ям, де виховується біль-
ше трьох дітей, лише на одяг, 
взуття та продукти харчування 
потрібні немалі кошти. Тому, 

аби хоч якось допомогти бать-
кам багатодітних і малозахи-
щених сімей, родинам бійців 
АТО й переселенців району, до 
Києво-Святошинського ра-
йонного центру творчості мо-
лоді «Оберіг» на родинне свято, 
організоване головою Києво-
Святошинської РГО «Родина 
7’Я» Тетяною Ковальчук, заві-
тали шановні гості. Серед них: 
голова районної ради Людмила 
Шевчук, голова районної дер-
жавної адміністрації Миросла-
ва Смірнова та міський голова 
Тарас Добрівський. 

Щоб навчання було легким 
і приємним, кожному Людми-
ла Шевчук урочисто вручила 
повні найнеобхіднішого кан-
целярського приладдя рюкзаки. 
Вона також почесними грамо-
тами привітала за активну гро-
мадську позицію найактивніші 
сім’ї – від імені депутатського 
корпусу та колективу виконав-
чого апарату районної ради,  а 
також вручила усім продуктові 
набори. 

Зі свого боку голова РДА 
Мирослава Смірнова подарува-
ла майбутнім першокласникам, 
які цього року поринуть у світ 
знань, – такі необхідні школя-
рам набори канцтоварів. А та-
кож привітала всіх присутніх з 
24-тою річницею Незалежності

Долучився до привітань і 
Боярський міський голова Та-
рас Добрівський: «Мені дуже 
приємно, що сьогодні в цих 
стінах лунає щирий, радісний 
дитячий сміх. Але й Боярська 
міська рада приготувала вам 
усім приємний сюрприз: цього 
року майже для 400 багатодіт-
них родин та сімей інших со-

СВЯТО ДЛЯ БАГАТОДІТНИХ РОДИН
Згідно із законом «Про міс-

цеві вибори» 5 вересня в Україні 
стартує виборча кампанія. Відпо-
відно до закону обласні, міські 
та районні ради обиратимуться 
за пропорційною системою з 
відкритими списками. Закон ви-
ключає участь політичних блоків, 
а також передбачає, що вибори 
не відбудуться на частині Донба-
су та в Криму.

У місцевих виборах можуть 
брати участь політичні партії, 
зареєстровані станом на день 
опублікування закону. Законом 
передбачено також механізм 
відкликання депутатів. Крім 
того встановлено 5 % виборчий 
бар’єр для партій (на виборах у 
2010 році діяв 3 % бар’єр).

Згідно з календарним пла-
ном, опублікованим ЦВК, ви-
сування кандидатів у депутати 
місцевих рад, а також на поса-
ду сільських, селищних, місь-
ких голів і старост почнеться 
тільки з 21 вересня.

Відповідно до закону про 
місцеві вибори кількість од-
номандатних округів в межах 
відповідних багатомандатних 
округів, у яких проводити-
муться вибори депутатів об-
ласних, районних, міських і 
районних у місті рад на основі 
пропорційної системи з від-
критими списками, повинна 
дорівнювати кількості депута-
тів у відповідній раді.

Кількість же депутатів у 
місцевих радах буде залежа-
ти від чисельності населення 
кожної конкретної територі-
альної одиниці. 

Як повідомив секретар Бо-
ярської міської ради Ярослав 
Яник, кількість новообраних 
депутатів у Боярці зменшиться 
з 44 до 34. Кількість виборчих 
округів зросте з 22 до 34. 

Список партій, які візьмуть 
участь у місцевих виборах, 
Центрвиборчком опублікує до 
20 вересня. Вони у свою чергу 
повинні будуть подати до ЦВК 
кандидатури для включення до 
складу тервиборчкомів у період 
з 26 серпня по 1 вересня. 

ВИБОРИ 
НА СТАРТІ

ціально незахищених категорій 
виділено матеріальну допомогу 
з тим, аби мами й татусі мали 
змогу якнайкраще зібрати своїх 
діточок до школи». 

Звісно ж, яке українське 
свято без пісні? Тому присутнім 
було презентовано невеличкий 
концерт, найбільш хвилюючим, 
радісно-піднесеним моментом 
якого стало акапельне виконан-
ня дітками Гімну України. 
Для довідки:

На підставі звернень го-
лів громадських організацій, з 
метою допомоги дітям, бать-
ки яких демобілізовані та зна-
ходяться в зоні проведення 
АТО; дітям-сиротам та дітям 
позбавлених батьківського пі-
клування; дітям з багатодітних, 
малозабезпечених та неповних 
родин рішенням 62 сесії Бояр-
ської міської ради від 11.08.2015 
року за № 62/2877 по Програмі 
«Турбота» на 2015 рік було пе-
редбачено кошти до 1 вересня 
дітям згаданих категорій (311 
дітей з багатодітних родин, 68 
дітей учасників АТО та 28 дітей 
сиріт). 

В одному святковому заході об’єднались 
дві важливі дати: День Незалежності та 
День знань. Це відбулось 26 серпня у ЦТМ 
«Оберіг» під час свята для багатодітних    
родин «Україна – земля роду нашого».
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КП «БГВУЖКГ ІНФОРМУЄ

У зв’язку зі звільненням з по-
сади головного лікаря ЦРЛ Києво-
Святошинського району Василя 
Кравченка було призначено но-
вого керівника. З минулого тиж-
ня тимчасово виконує обов’язки 
головного лікаря Центральної 
районної лікарні головний лікар 
Пологового будинку ЦРЛ Сергій 
Олексійович Радкевич. Днями 
його офіційно представила ко-
лективу голова Києво-Святошин-
ської районної державної адміні-
страції Мирослава Смірнова.

Як стало відомо «Боярка-
інформ», відбувся конкурс на 
заміщення вакантної посади 
головного лікаря ЦРЛ, за ре-
зультатами якого Сергій Рад-
кевич приступив до виконання 
своїх обов’язків. Нині він про-
ходить службову перевірку.

Звістку про своє нове при-
значення Сергій Олексійович 
зустрів без особливого ентузі-
азму. «Я лікар-практик і робо-
ту свою люблю. А тепер мені 
доводиться поєднувати вже 
звичні обов’язки з адміністра-
тивною роботою», – говорить 
т. в. о. головного лікаря. Він на-
лаштований на плідну роботу 
заради покращення медичного 
обслуговування жителів райо-
ну. «Потрібно зробити так, щоб 
люди не відчували різниці, де 
вони знаходяться: в Європі чи 
в Україні. Тому я – прибічник 
ідеї оптимізації та реформуван-
ня медичної галузі України».

КАДРОВІ ЗМІНИ

Біографічна довідка: Рад-
кевич Сергій Олексійович на-
родився 26 жовтня 1966 року в 
с. Поліське Овруцького району 
Житомирської області в селян-
ській родині. 

1984 року закінчив Піща-
ницьку сільську середню школу. 

1984-1986 роки – служба в армії. 
1992 року закінчив Київ-

ський медичний інститут ім. 
акад. О. О. Богомольця, ліку-
вальна справа.

З 1992 року до 1995 рік про-
ходив інтернатуру за спеціаль-
ністю «Акушерство і гінеколо-
гія» на базі пологового будинку 
Київської обласної клінічної 
лікарні № 1. 

1995-2000 – лікар акушер-
гінеколог пологового будинку 
Київської обласної клінічної 
лікарні № 1 (пізніше – Київ-
ський обласний центр охорони 
здоров’я матері і дитини). 

2000-2003 – заступник го-
ловного лікаря з лікувальної 
роботи Київського обласного 
центру охорони здоров’я матері 
і дитини (КОЦОЗМ і Д). 

2003-2006 – завідуючий фі-
зіологічним пологовим відді-
ленням КОЦОЗМ і Д. 

2006-2009 – головний спе-
ціаліст лікар акушер-гінеколог 
головного управління охорони 
здоров’я Київської ОДА. 

З листопада 2009 року і до-
нині – головний лікар полого-
вого будинку ЦРЛ Києво-Свя-
тошинського району.

Одружений, має дочку та онука. 

У ЦРЛ – НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ЛІКАР

ВАКАНСІЯ
КП «БГВУЖКГ» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

робітника з комплексного прибирання будинків та прибудинкової території – 
1 одиниця (жінка);
покрівельників 4 розряду – 2 одиниці;
електрогазозварників 4, 5 розрядів – 1 одиниця.
За довідками звертатись за адресою: вул. П. Сагайдачного, 30, 

тел.: (04598) 4-24-23

Впродовж серпня проводилися роботи:
Дільницями по обслуговуванню 
будинків та прибудинкової території:

• виконано 46 заявок меш-
канців із сантехнічних робіт; 

• проведено заміну ділянок 
труб опалення в будинках по 
вул. Білогородській, 25; Біло-
городській, 21; Маяковського, 
2; Незалежності, 10; Щорса, 26; 
Молодіжній, 76;

• заміна запірної арматури 
системи холодної води у будин-
ку по вул. Маяковського, 41;

• тривають роботи по під-
готовці житлових будинків до 
опалювального періоду, вже 
підготовлено 72 з 110;

• закінчуються роботи у ко-
тельнях «Космос», 40 років 
Жовтня; готовність котелень – 
85 %;

• проведено ремонт поверхо-
вих електрощитів у будинках по 
вул. Лінійній, 28; Гоголя, 52-а; 
Білогородській, 27, 144; Молодіж-
ній, 18, під’їзд 2 (після пожежі).

Ремонтно-будівельною дільницею:
- частковий ремонт покрівлі 

дахів у буд.  по вул. Молодіжній, 
69; Молодіжній, 16; Незалеж-
ності, 10;

• надано допомогу мешкан-
цям с/г технікум, 24 (закріпле-
но коньки на даху);

• розпочато ремонт під’їзду 
будинку по вул. Пастернака, 76;

• ремонтується під’їзд 2 у бу-
динку по вул. Молодіжній, 18 
після пожежі.
Дільницею благоустрою міста: 

• проводилися роботи по під-
готовці міста до Дня Незалеж-
ності на території ЗОШ № 1; 
покошено траву, прибирання 
прибордюрки, побілка бордюрів 
по вул. Білогородській, Садовій, 
Польовій, пл. Михайлівській;

• ямковий ремонт доріг: по 
вул. Б. Хмельницького, Жу-
ковського, Ворошилова, Шев-
ченка, пров. Жовтневого, пере-
хрестя Польової-Лисенка;

• ліквідовано несанкціо-

новане сміттєзвалище по вул. 
Пастернака.
Інспекторами управління:

• укладено 47 договорів на 
вивіз ТПВ;

• рознесено 200 повідомлень 
про сплату заборгованості за 
вивіз ТПВ;

• юридичним особам – борж-
никам направлено 8 претензій 
щодо вжиття заходів з ліквідації 
боргів;

• у липні за житлово-кому-
нальні послуги гірше всіх опла-
тили мешканці будинків: 

Гоголя, 52 – 37 %; 
Щорса, 14 – 40 %; 
Щорса, 25 – 45 %;  
Білогородська, 51 (прибудо-

ва) – 54 %.
КП «Боярське ГВУЖКГ» 

звертається до мешканців міста 
з проханням вчасно оформити 
субсидії за житлово-комунальні 
послуги, що допоможе не стати 
боржниками перед комуналь-
ними підприємствами.

У процесі демонтажу гараж 
було відкрито у присутності пра-
цівників правоохоронних органів. 
Цінних речей не виявлено, про 
що членами комісії було зафік-
совано та складеного акт. Гараж 
відтранспортовано на територію 
очисних споруд КП «Боярка-Во-
доканал», де його було опечатано 

та передано на зберігання кому-
нального підприємства. 

Процедура демонтажу вище-
зазначеного об’єкта була про-
ведена без перешкод відповідно 
до Правил благоустрою терито-
рії м. Боярка, затверджених рі-
шенням Боярської міської ради 
№ 14/701 від 24.11.2011 р.

ДЕМОНТОВАНО САМОЧИННО
ВСТАНОВЛЕНИЙ ГАРАЖ

20 серпня 2015 року о 9:00 згідно з рішенням виконавчого комі-
тету Боярської міської ради від 18.08.2015 р. № 46/1, працівниками 
КП «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального 
господарства» проведено демонтаж самочинно встановленого гара-
жа за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 25. 

Про демонтаж самочинно встанов-
леного гаража в м. Боярка

Прийнявши до уваги Акт робочої 
виїзної комісії виконавчого комітету 
Боярської міської ради від 17.08.2015 р. та 
звернення депутата Боярської місь-
кої ради від 17.08.2015р. за вх. № 02-
21/102, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», Законом України «Про благо-
устрій населених пунктів», Правила-
ми благоустрою території м. Боярка, 
затвердженими рішенням Боярської 
міської ради № 14/701 від 24.11.2011 
р., – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Демонтувати самочинно вста-

новлений гараж на подвір’ї прибу-
динкової території багатоповерхового 
житлового будинку (біля сміттєвого 
майданчика) за адресою: м. Боярка, 
вул. Білогородська, 25.

2. Доручити КП «Боярське голо-
вне виробниче управління житлово-
комунального господарства» здійсни-
ти демонтаж вищезазначеного об’єкта 
в термін до 21.08.2015 р. згідно з чин-
ним законодавством.

3. Направити звернення до 
Києво-Святошинського РВ ГУМВС 
України в Київській області щодо за-
безпечення присутності представника 
при виконанні демонтажу.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на заступ-
ника міського голови згідно з розподі-
лом функціональних обов’язків. 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                  О. Д. ГОРІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2015 року   № 46/1
м. Боярка

За повідомленням Комуналь-
ного підприємства «БГВУЖКГ», 
19 серпня приблизно о 19 год. 30 
хв. у будинку по вул. Гоголя, 78 
невідомими особами пошкодже-
но пасажирський ліфт, який було 
щойно відремонтовано.

При технічному огляді під-
рядною організацією, яка про-
водила капітальний ремонт 

ліфта та вводила його в експлу-
атацію, встановлено:

• зламано розсувні двері у 
шахті;

• зламано поверховий апарат 
для виклику ліфта. 

Приблизна вартість ремонт-
них робіт з матеріалами складає 
майже 3,5 тис. грн., які кому-
нальне підприємство має до-
датково оплачувати.

ВІДРЕМОНТОВАНИЙ ЛІФТ ЗЛАМАЛИ,
А ПОТІМ ЗНОВУ ВІДРЕМОНТУВАЛИ

Матеріали за даним фактом 
направлено до Києво-Свято-
шинського районного відділу 
міліції. Ведеться слідство.

Наполегливо просимо жи-
телів будинку по вул. Гоголя, 
78 сприяти слідству задля вста-
новлення осіб, які вчинили цей 
вандалізм. 

Вже наступного дня роботу 
ліфта було відновлено. 

Повідомлення
Депутат Боярської міської ради Яник Ярослав Миколайович 

написав заяву про вихід з партії ВО «Батьківщина» та відповідної 
фракції у Боярській міській раді за власним бажанням.

Зокрема, в Києво-Святошин-
ському районі було оформлено 
152 ДТП з потерпілими, в яких 31 
людина загинула та 203 отримали 
тілесні ушкодження. Дуже при-
кро, але Києво-Святошинський 
район вже не перший рік є най-
більш аварійно небезпечним по 
всій Київській області.

Серед причин аварій – не-
задовільна вулично-шляхова 
мережа, відсутність дорож-
ніх знаків, розміток, можли-
во, впливають і погодні умови. 
Але основною причиною до-
рожньо-транспортних пригод є 
перевищення водіями швидкіс-
ного режиму. З цієї причини в 

межах області зі 178-ми пригод 
45 людей загинуло та 219 отри-
мали тілесні ушкодження. 

Вдумайтеся в ці цифри: здій-
снено 283 наїзди на пішоходів, в 
яких 60 людей загинуло та 235 
отримали тілесні ушкодження. За 
цими цифрами – людські життя, 
скалічені долі та велике горе. Біль-
шість людей задумуються над цим, 
лише коли це стосується їх осо-
бисто або членів їхніх родин. 

Напередодні початку ново-
го навчального року Держав-

Цього року на території Київської області зафіксовано 1074 до-
рожньо-транспортні пригоди, в яких 200 людей загинуло та 1392 отри-
мали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ ВДАІ ІНФОРМУЄ
тоінспекція Києво-Святошин-
ського району нагадує, щоб 
Ви, шановні батьки, не зали-
шали поза Вашою увагою без-
пеку руху. Більшість дітей під 
час літніх канікул виїжджали 
на відпочинок у сільську міс-
цевість та зони відпочинку, де 
рух транспорту значно менший, 
ніж у місті. Тому напередодні 1 
вересня потрібно повторити з 
дитиною основні правила пере-
ходу дороги та нагадати про не-
безпеку, яка чатує на них під час 

ігор біля проїжджої частини. 
Велосипеди, ролики, скейти 

та ігри з м’ячем – це чудово, але 
тільки на безпечних майданчи-
ках та територіях. 

Пам’ятайте, найкраще на-
вчання правилам безпечної 
поведінки на дорозі – це ваш 
власний приклад, виконання 
вимог Правил дорожнього руху 
і тільки спільними зусиллями 
ми зможемо зберегти життя на-
ших дітей.  

Олег Лупіч, інспектор ВДАІ

ІНІЦІАТИВА
У Боярці по вул. Білогородській, 19-а відкрито місце для збо-

ру пластикових кришечок, які буде використано для виготовлення 
протезів учасникам АТО. На один протез необхідно щонайменше 
500 тис. кришечок.
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Впродовж літа діти оздоров-
лювалися завдяки комплексу 
процедур загартовування, ві-
тамінному харчуванню, зміс-
товних прогулянок на май-
данчиках садочка та цікавих 
пікніків на природі. Дітям 
запам’ятались цікаві заняття 
з образотворчого мистецтва, 
веселі розваги («Щасливе ди-
тинство», «Зелені свята», «Свя-
то повітряної кульки», «Шоу 
мильних бульбашок»), лялькові 
вистави, спортивні змагання, 
музичні заняття, веселі ігри.

У цей час тривала активна 
підготовча робота до наступно-
го навчального року. Педагоги 
підвищували свою професійну 
обізнаність. Вихователь-мето-
дист Г. В. Баластрік провела 

семінар на тему: «Оздоровлен-
ня дітей в літній період шля-
хом інноваційних технологій 
фізичного виховання» та май-
стер-класи з організації сюжет-
но-рольових, рухливих ігор та 
пошуково-дослідницької діяль-
ності з дошкільниками. 

Батьки організували до-
помогу закладу з благоустрою 
території. Адміністрація ДНЗ-
ЦРД «Джерельце» вдячна бать-
кам за побудову чотирьох тіньо-
вих навісів, капітальний ремонт 
туалетних кімнат груп № 4 та 
№ 12, косметичний ремонт 
усіх груп. Завдяки спільним зу-
силлям працівників закладу та 
батьків «Джерельце» чекає на 
своїх вихованців 1 вересня на 
свято «День знань».

БАТЬКИ ДОПОМОГЛИ «ДЖЕРЕЛЬЦЮ»

Закінчився літній оздоровчий період в ДНЗ-ЦРД «Джерельце». Та 
вихователі впродовж усього часу намагалися дарувати незабутні вра-
ження вихованцям.

23 серпня у Боярському бу-
динку культури відбувся концерт 
до Дня державного прапора Укра-
їни «Слава Україні». 

Сьогоднішні українці жи-
вуть у час, коли символи дер-
жавності перестають бути 
просто символами, а перетво-
рюються на святині. Саме та-
кою святинею став Державний 
прапор України, обпалений ві-
трами революції та війни.

Усі присутні стоячи зустрі-
чали прапор, який побував у 

ПРАПОР – БІЛЬШЕ НІЖ СИМВОЛ

зоні АТО і став свідком героїзму 
наших земляків-боярчан. 

Приємним сюрпризом став 
концерт за участі народних ама-
торських колективів «Надія» та 
«Сузір’я», а також вихованців 
дитячого ансамблю «Зорепад».

До речі, концерт розпочався 
піснею Алли Бібік на слова Ва-
лентини Чаклош у спільному ви-
конанні усіх учасників концерту.

Від імені міської влади усіх 
присутніх привітав заступник 
міського голови Олександр 
Красовський.

МІСЬКІ НОВИНИ

До районного заходу долу-
чилися представники сусідніх 
територіальних громад Києво-
Святошинського району, зо-
крема, Тарасівки, Чабанів, Ли-
чанки, Княжич, Шпитьок та ін. 
Взяли участь також голова Києво-
Святошинської райдержадміні-
страції Мирослава Смірнова та 
голова райради Людмила Шев-
чук. 

Для боярських волонте-
рів приємною несподіванкою 
стало їх нагородження голо-
вою РДА. Зокрема, боярським 
волонтерам: Наталії Долговій, 
Альоні Сусловій та Юлії Апос-

толовій – подякували за само-
віддану працю. 

Міський голова Тарас До-
брівський традиційно вручив 
паспорти громадянина Украї-
ни боярчанам, яким цього дня 
виповнилося 16 років. Гучни-
ми оплесками вітали Євгена 
Васьковського, сина учасника 
АТО, Крістіну Романенко та 
Вероніку Борисову. Лейтмоти-
вом свята стали слова з виступу 
міського голови: «Україна та її 
незалежність – понад усе».

Зі сцени лунали запальні 
мелодії та ритми. Патріотичні 
та ліричні, а також народні піс-

ні звучали у виконанні творчих 
колективів району і Боярки.

Привернув увагу флешмоб з 
величезним Державним прапо-
ром України у виконанні учнів 
Боярської ЗОШ № 1. 

Смачним акцентом стала 
рибна юшка від членів ГО «Від-
родження Приварки». Нею ще-
дро частували всіх охочих. 

Уся територія свята жила 
своїм життям. Сумувати було 
ніколи, адже кожен міг знайти 
собі заняття до душі. Сині та 
жовті повітряні кульки весе-
лою зграйкою злетіли у чисте 
небо – чим не феєрверк. Люди 
з розумінням поставились до 
рішення щодо відміни феєрвер-
ків. Робити це у час, коли від во-
рожих залпів гинуть українські 
вояки, досить аморально.

До певних недоліків з ор-
ганізації свята можна віднести 
відсутність урн для скидан-
ня сміття. Щоправда, свідомі 
громадяни знаходили вихід зі 
становища – складали пакети-
ки та стаканчики у купки біля 
точок виїзної торгівлі. Фіналь-
ним акордом стало спільне 
виконання Державного гімну 
України. Акапельне виконання 
очолила відома співачка-бояр-
чанка Ольга Шаніс, а натхнен-
но допомагали їй усі присутні.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – НАШ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

Епіцентром святкування Дня Незалежності у Боярці 24 серпня ста-
ла територія стадіону біля Боярської ЗОШ № 1. Для боярчан та гостей 
міста було організовано виставки предметів народного ужиткового 
мистецтва, показові спортивні виступи та змагання, а для дітей – чис-
ленні атракціони та розваги. 

Нагадаємо, що перший про-
ект Статуту, розроблений спеці-
алістами виконкому Боярської 
міської ради, для ознайомлення 
громадськості було винесено 19 
березня у ЦСПР під час кругло-
го столу за участі представників 
громадських організацій міста. 

Після закінчення терміну 
обговорення питання про за-
твердження Статуту було ви-
несено на 61 сесію Боярської 
міської ради і під час засідання 
вирішено продовжити термін 
обговорення ще до 1 вересня.

Активісти ГО «Народ-

на рада Боярки» розробили 
власний проект Статуту те-
риторіальної громади.

З обома запропонованими 
проектами можна ознайоми-
тись на сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka-inform.com у 
розділі «Регуляторна політика».

Пропозиції та зауваження 
можна надсилати на адресу Бо-
ярської міської ради за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

ГРОМАДСЬКІСТЬ ДОЛУЧИЛАСЬ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 
СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Нещодавно до Боярської міської ради було подано ще один проект 
Статуту територіальної громади м. Боярка, розроблений членами ГО 
«Народна рада Боярки». 

Кабінет Міністрів України 
затвердив порядок та розміри 
виплат грошових допомог у разі 
загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), 
отриманого під час надання во-
лонтерської допомоги. Про це 
повідомив міністр соціальної по-
літики Павло Розенко.

«Без волонтерського руху 
сьогодні вже важко уявити сус-
пільне життя нашої держави. 
Але варто визнати ще й інший 

факт: волонтерська діяльність, 
як правило, супроводжується 
реальним ризиком для життя 
і здоров’я волонтерів, – за-
уважив він. – З іншого боку ті 
люди, які самі здійснюють ве-
личезну кількість соціальних 
проектів, були абсолютно со-
ціально незахищені внаслідок 
виникнення загроз їх життю і 
здоров’ю».
Рішенням Уряду встановлені розміри виплат:

• у разі загибелі (смерті) во-
лонтера – 500 прожиткових міні-
мумів (сьогодні – 609 тис. грн.);

• отримання інвалідності      
І-ї групи – 250 прожиткових мі-
німумів (304 тис. грн.);

• інвалідність ІІ-ї групи – 
200 прожиткових мінімумів 
(243 тис. грн.);

• інвалідність ІІІ-ї групи – 
150 прожиткових мінімумів  
(182 тис. грн.).

Рішення про призначення 
такої допомоги буде приймати-
ся Міжвідомчою комісією, яка 
утворена у Державній службі 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції.

ДЕРЖАВА ОЦІНИЛА ВОЛОНТЕРІВ

В Україні з’явилася онлайн-
бібліотека, з якої можна заван-
тажити всі шкільні підручники з 
першого до 11 класу.

Шкільний рюкзак, у якому 
учень носить свої підручники, в 
середньому важить до шести кі-
лограмів. Це означає, що кожен 
навчальний день дитини розпо-
чинається з великого фізичного 
навантаження на спину. Відтепер 
позбавити дитину цього дуже про-
сто: можна замінити звичайний 
шкільний підручник на його елек-

тронний аналог, ще й умістити всю 
шкільну програму в один пристрій. 
Потрібно лише скачати підручник 
на планшет і взяти його із собою.

Надані для скачування мате-
ріали відповідають програмі 2015 
року. Для зручності вони розсор-
товані по класах навчання.

Така електронна бібліотека 
також допоможе заощадити гро-
ші на придбання книжок, адже 
планшет пропрацює не один рік.

Завантажити книги можна 
на mta.ua. Усі матеріали доступ-
ні безкоштовно.

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ – МІНУС 6 КГПрацівники Києво-Святошин-
ського районного відділу міліції 
затримали двох мешканців Білої 
Церкви 23 та 36 років за вчинен-
ня крадіжок. 

Двоє молодиків у ранковий 
час на території міста Боярка ви-
крадали велосипеди із під’їздів 
будинків та поблизу магазинів, 
а потім збували «товар» на рин-
ках столиці, отримані кошти ви-
трачали на власні потреби. 

За даним фактом слідчим 
відділом Києво-Святошин-
ським районним відділом мі-
ліції відкрито кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 185 (кра-
діжка) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті перед-
бачає покарання у вигляді аре-

шту на строк від 3 до 6 місяців 
або обмеження волі на строк до 
5 років або позбавлення волі на 
той самий строк. Досудове слід-
ство триває.

*   *   *
Під час оперативно-розшу-

кових заходів по встановленню 
осіб, які зухвало грабували жі-
нок, затримано чоловіка, який 
викритий у вчиненні чотирьох 
пограбувань.

Підозрюваним виявився 
18-річний житель Боярки. Зух-
валий зловмисник нападав на 
жінок у вечірній час і відкрито 
викрадав  у них золоті ланцюж-
ки та кулони.

Відібрані ювелірні вироби 
нападник здавав до ломбардів, 

а вилучені кошти витрачав на 
власні потреби.

На період досудового роз-
слідування підозрюваному об-
рано запобіжний захід – до-
машній арешт.

За даним фактом Києво-
Святошинським районним 
відділом міліції відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 2 
ст. 186 (грабіж) Кримінального 
кодексу України, санкція якої 
передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 
4 до 6 років. Досудове слідство 
триває.

 Наталія Донець,
Києво-Святошинський 

РВ ГУМВС України

КРИМІНАЛ



4 28 серпня 2015
№ 16 (274)

   Телеканал 1+1

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 «Міняю жінку - 2»
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
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:35 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Книга Ілая» (2)
02:10 Х/ф «Час» (2)
03:55 «Шість кадрів»
04:35 «Служба розшуку 
дітей»
04:40 «Шість кадрів»

   ICTV

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди муль-
тинят»
06:00 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
06:50 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
09:35 «Офіцери». Х/ф
11:40 «Мисливець за голо-
вами». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Мисливець за голо-
вами». Х/ф
14:15 «Похмілля у Вегасі». 
Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Похмілля у Вегасі». Х/ф
16:35 «Холостяцька вечір-
ка. Із Вегасу у Бангкок». 
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 «Релікт». Х/ф (2)
02:20 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

06:05 Д/ф «Великі укра-

їнці»
06:35 «Мультфільм»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Гувернантка»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:45 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:55 «Сімейний суд»
15:50 «Жди меня. Украина»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня. Украина»
17:45 Новини
18:00 «Стосується кож-
ного»
19:00 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)
23:45 Т/с «Три товариші»
00:45 Т/с «Банкірші»
02:20 Т/с «Скандал 2» (2)
03:40 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:05 Kіds Tіme
07:07 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
14:25 М/ф «Ілля Муромець 
і Соловей-розбійник»
16:10 Т/с «Не родись 
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор Спецвипуск
21:10 Дешево та сердито
23:15 Х/ф «На відстані 
кохання» (2)
01:15 Абзац!
02:00 Т/с «Красуні в Клів-
ленді»
03:45 Служба розшуку дітей
03:50 Зона ночі

   СТБ

06:20 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:00 «За живе!»
10:15 «Зіркове життя. Без-
дітні за власним бажанням»
11:15 «Битва екстрасенсів»
13:05 «Україна має та-
лант!-3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Хата на тата»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:20 Х/ф «Шлях до «Са-
турну»(1)
02:45 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 «Говорить Укра-
їна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Нечіпаха» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Нечіпаха» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» 
(1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключі від мину-
лого»  (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Водний світ» 
02:00 Події
02:45 «Говорить Україна»
03:45 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів» 
(1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
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
09:05 Погода
09:15 Про головне
10:15 Перша студія
10:55 Д/ф «Стародавні 
китайські скарби»
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Д/ф «По той бік люд-
ства. Світ машин»
13:00 Новини
13:10 Вікно в Америку
13:30 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:20 Мультфільм
15:35 Музичне турне
16:25 Х/ф «48 годин на 
день»

17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:30 Дорогі депутати
19:50 З перших вуст
20:00 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:40 Погода
22:50 Час-Ч
23:00 Спецпроект «Велика 
країна»
23:20 Погода
23:25 Спецпроект «Велика 
країна»
00:00 Погода
00:05 Спецпроект «Велика 
країна»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Д/ф «Самотній ман-
дрівник. Віктор Петров-
Домонтович»
02:15 Новини. Світ
02:25 Новини
02:40 Т/с «Час збирати 
каміння»
03:45 Д/ф «Іван Терещен-
ко. Колекціонер справ 
благодійних»
04:10 Театральні сезони
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
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 - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами 
-3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
(1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Світ навиворіт 6»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «Час» (2)
02:05 Масштабна катастро-
фа у трилері «Вежа» (2)
03:55 «Шість кадрів»
04:35 «Служба розшуку 
дітей»
04:40 «Шість кадрів»

   ICTV

05:15 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
09:55 «День бабака». Х/ф
11:55 «Дев’ять ярдів». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Дев’ять ярдів». Х/ф
14:15 «Дев’ять ярдів-2. 
Десять ярдів». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Дев’ять ярдів-2. 
Десять ярдів». Х/ф
16:35 «Код Костянтина». 
Т/с
17:30 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська обо-
рона
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
01:05 «Грошовий поїзд». 
Х/ф (2)
02:50 «Тринадцятий-2». 
Т/с

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»
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 «Горобини грона 
червоні»
11:05 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:20 Т/с «Снайпери: Лю-
бов під прицілом»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Снайпери: Лю-
бов під прицілом»
17:45 Новини
18:00 «Стосується кож-
ного»
19:00 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)
23:45 Т/с «Три товариші»
00:45 Т/с «Банкірші»
02:15 Т/с «Скандал 2» (2)
03:35 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:05 Kіds Tіme
07:07 Т/с «Друзі»
09:05 Т/с «Не родись 
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в мережах
21:05 Х/ф «Простушка»
23:10 Х/ф «Випускний 
іспит» (3)
01:05 Абзац!
01:55 Т/с «Красуні в Клів-
ленді»
03:40 Зона ночі

   СТБ

05:55 «Вікна-Новини»
06:30 «Все буде добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «За живе!»
10:20 «Зіркове життя. Щас-
ливі покірні дружини»
11:20 «Битва екстрасенсів»
13:10 «Україна має та-
лант!-3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Врятуйте нашу 
сім’ю - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу 

сім’ю»
00:05 «Один за всіх»
01:15 Х/ф «Кінець «Сатур-
на»(1)
02:55 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 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «На шляху до 
серця» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «На шляху до 
серця» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» 
(1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключі від мину-
лого» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
01:30 Події
02:15 Х/ф «Водний світ» (2)
04:35 Т/с «Клан ювелірів» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
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
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:10 Подорожні
10:55 Український корт
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Погода
12:05 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:35 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
15:05 Казки Лірника 
Сашка
15:20 Мультфільм

15:30 Хочу бути
15:50 Фольк-musіc
16:55 Д/ф «По той бік 
людства. Світ машин»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
20:00 Д/ф «Конгрес культу-
ри «Східного партнерства»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 Погода
21:50 Д/ф «Українська 
Гельсинська спілка»
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Д/ф «Володимир 
Івасюк. Щоб народитися 
знову»
02:15 Новини. Світ
02:25 Новини
02:40 Т/с «Час збирати 
каміння»
03:40 Д/ф «Загублені світи 
Острозьких»
04:10 Театральні сезони
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 1 вересня

   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 - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
(1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Життя без обману»
23:15 ТСН
00:00 Масштабна катастро-
фа у трилері «Вежа» (2)
02:10 Х/ф «Чоловік у по-
шуках еротики» (3)
03:30 «Шість кадрів»
04:35 «Служба розшуку 
дітей»
04:40 «Шість кадрів»

   ICTV

05:05 Служба розшуку 
дітей
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 «Код Костянтина». 
Т/с
11:00 «Слідчі». Т/с
12:00 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
14:20 Дістало!
15:20 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Відділ 44». Т/с
16:45 «Код Костянтина». Т/с
17:40 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
01:00 «Релікт». Х/ф (2)
02:55 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»
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 «Горобини грона 
червоні»
11:05 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:15 Т/с «Снайпери: Лю-
бов під прицілом»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Снайпери: Лю-
бов під прицілом»
17:45 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)
23:45 Т/с «Три товариші»
00:40 Т/с «Банкірші»
02:15 Т/с «Скандал 2» (2)
03:40 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:10 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись 
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
20:55 Х/ф «Дуже погана 
учителька» (2)
22:45 Х/ф «Круті кекси»
00:40 Абзац!
01:30 Т/с «Красуні в Клів-
ленді»
03:15 Служба розшуку 
дітей
03:20 Зона ночі

   СТБ

05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
09:05 «За живе!»
10:20 «Зіркове життя. Барбі 
з покаліченими душами»
11:15 «Битва екстрасенсів»
13:05 «Україна має та-
лант!-3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «МастерШеф - 5»

22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МастерШеф - 5»
00:00 «Один за всіх»
01:20 Х/ф «Бій після пере-
моги»(1)
02:50 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 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «На шляху до 
серця» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «На шляху до 
серця» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів»  
(1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключі від мину-
лого» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
01:30 Події
02:15 Т/с «Форс-мажори» 
(2)

03:35 «Говорить Україна»
04:35 Т/с «Клан ювелірів»  
(1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
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
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:30 Д/ф «Конгрес культу-
ри «Східного партнерства»
11:20 Погода
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Включення з Кабміну
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»

15:05 Казки Лірника 
Сашка
15:20 Хто в домі хазяїн?
15:40 Музичне турне
16:35 Х/ф «Секрет озера 
Ерроу»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:30 Погода
22:40 Мегалот
22:50 Час-Ч
23:00 Підсумки
23:20 Тепло. Ua
23:30 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Д/ф «Павло Загре-
бельний. До запитання»
02:15 Новини. Світ
02:25 Новини
02:40 Т/с «Час збирати 
каміння»
03:55 Нотатки на глобусі
04:10 Театральні сезони
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 2 вересня

TV-МАРШРУТ
Понеділок, 31 серпня



528 серпня 2015
№ 16 (274) TV-МАРШРУТ
Четвер, 3 вересня
   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 - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами 
-3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews», серія
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Міняю жінку - 10»
23:15 ТСН
23:30 «Право на владу - 2»
00:30 «Колекціонер» (3)
02:15 ТСН
02:40 «Колекціонер» (3)
04:05 «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 «Код Костянтина». Т/с
11:00 «Слідчі». Т/с
12:00 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
14:20 Дістало!
15:20 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Відділ 44». Т/с
16:45 «Код Костянтина». Т/с
17:45 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
01:05 «Смерть на похороні». 
Х/ф (2)
02:40 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»
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 «Дар’я»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:20 Т/с «Снайпери: Любов 
під прицілом»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Снайпери: Любов 
під прицілом»
17:45 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (2)
23:45 Т/с «Три товариші» 
00:45 Т/с «Банкірші» 
02:20 Т/с «Скандал 2» (2)

03:45 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - Прямо-
кутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:20 Х/ф «Особливо небез-
печна»
22:20 Х/ф «Заліковий препод»
00:35 Абзац!
01:35 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:40 Служба розшуку дітей
03:45 Зона ночі

   СТБ

05:45 «Вікна-Новини»
06:20 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:00 «За живе!»
10:10 «Битва екстрасенсів»
12:10 «Україна має талант!-3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Зважені та щасливі - 5»

22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 5»
23:55 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Бій після пере-
моги»(1)
02:20 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 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «На шляху до серця» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «На шляху до серця» 
(1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ключі від минулого» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:30 Події
02:15 Т/с «Форс-мажори» (2)
03:35 «Говорить Україна»
04:35 Т/с «Клан ювелірів» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
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
09:15 Про головне
10:10 Д/ф «Вони боролись до 
загину»
11:10 Вікно в Америку
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Вересень
12:25 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:05 Казки Лірника Сашка
15:20 Як це?

15:50 Надвечір’я. Пам’яті 
Тамари Щербатюк
16:45 Світло
17:30 Книга ua
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:25 Етнографічні замальов-
ки. Грузія
22:40 Погода
22:50 Час-Ч
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Д/ф «Василь Стус. Фено-
мен суток»
02:15 Новини. Світ
02:25 Новини
02:40 Т/с «Час збирати 
каміння»
03:55 Нотатки на глобусі
04:10 Театральні сезони
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
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 - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН
20:10 «Мультибарбара»
20:50 «Мультибарбара»
21:15 «Вгадай ящик»
22:05 «Світське життя»
23:05 Х/ф «Великий майстер» (2)
01:35 Х/ф «Материк» (2)
03:00 ТСН
03:25 Х/ф «Материк» (2)
04:50 «Шість кадрів»

   ICTV

05:05 Служба розшуку дітей
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 «Код Костянтина». Т/с
11:00 «Слідчі». Т/с
12:00 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
14:20 Дістало!
15:20 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Відділ 44». Т/с
16:45 «Код Костянтина». Т/с
17:45 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
01:05 «Ла Бамба». Х/ф (2)
02:55 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»
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 «Дар’я»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:20 Т/с «Снайпери: Любов під 
прицілом»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Снайпери: Любов під 
прицілом» 
17:45 Новини
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Англійський пацієнт» 
(2)
02:35 Т/с «Скандал 2» (2)
04:00 Х/ф «Небезпечні гастролі»

05:25 Д/ф «Великі українці»

   Новий Канал

05:55 Служба розшуку дітей
06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - Прямо-
кутні Штани»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Т/с «Друзі»
09:50 Т/с «Щасливі разом»
13:55 Звичка женитися
15:20 Супермодель по-
українськи
18:00 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
21:40 Як стати супермоделлю
22:40 Суперінтуїція
00:00 Аферисти в мережах
01:55 Абзац!
02:45 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:45 Зона ночі

   СТБ

05:20 Х/ф «Казки...казки... 
старого Арбату»(1)
07:00 Х/ф «Мандрівка у закоха-
ність»(1)
09:10 Х/ф «Дівоча вечірка»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:35 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-8»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
00:45 Т/с «Коли ми вдома»(1)
01:50 Х/ф «Казки...казки... 
старого Арбату»(1)
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 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «На шляху до серця» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «На шляху до серця» 
(1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «45 секунд» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
01:30 Події
02:15 Т/с «Форс-мажори» (2)
04:15 Зірковий шлях

04:35 Т/с «Клан ювелірів» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:30 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
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
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:20 Д/ф «Українська Гельсин-
ська спілка»
11:20 Д/с «Клуб пригод»
12:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:05 Казки Лірника Сашка
15:20 Школа Мері Поппінс
15:35 Спогади
16:00 Театральні сезони
16:35 Віра. Надія. Любов
17:30 Д/ф «Про Нью-Йорк із 
любов’ю»
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
22:40 Погода
22:50 Час-Ч
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Д/ф «Винниченко без 
брому»
02:15 Новини. Світ
02:25 Новини
02:40 Т/с «Час збирати каміння»
03:55 Нотатки на глобусі
04:10 Театральні сезони
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 4 вересня

   Телеканал 1+1

06:00 «Гроші»
07:10 ТСН
08:00 М/с «Пригоди ведме-
диків Гаммі» (1)
08:30 М/с «Пригоди ведме-
диків Гаммі» (1)
08:55 «Світське життя»
09:55 «Українські сенсації»
10:55 Т/с «Дочки-матері» (1)
14:45 «Вгадай ящик»
15:35 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
16:35 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»
23:10 Х/ф «Едвард руки-но-
жиці» (1)
01:10 Т/с «Дочки-матері» (1)
04:20 «Шість кадрів»
05:40 Марійчин кінозал. 
Мультфільм

   ICTV

06:05 Факти
06:30 М/с «Пригоди мульти-
нят»
07:10 Стоп-10
08:05 Провокатор
10:00 Секретний фронт
11:00 Антизомбі
11:55 Дістало!
12:45 Факти. День
13:10 Громадянська оборона
14:05 Інсайдер
15:00 «Пес». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
20:05 «Нестримні-2». Х/ф
22:00 «Нестримні». Х/ф
23:05 «Подвійний КОПець». 
Х/ф (2)
01:55 «Лавина століття». 
Х/ф (2)
03:25 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»

07:05 Х/ф «Небезпечні 
гастролі»
08:40 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 Х/ф «Неймовірні при-
годи італійців у Росії»
11:30 Т/с «Три товариші» 
15:15 «Бенефіс «Кроликів». 
30 років гумору»
16:30 Х/ф «Будинок для 
двох»
18:30 Т/с «Легковажна 
жінка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Легковажна 
жінка»
00:45 Х/ф «Все можливо»
02:25 «Подробиці»
02:55 Х/ф «Англійський 
пацієнт»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
08:00 Kіds Tіme
08:02 Дешево та сердито

10:05 Ревізор Спецвипуск
12:20 Хто зверху? - 4
14:20 Т/с «СашаТаня»
17:30 Х/ф «Дуже погана 
учителька»
19:20 М/ф «Три богатирі і 
Шамаханська цариця» (2)
21:00 Х/ф «Поліцейська 
академія» (2)
23:00 Х/ф «Вовк з Волл-
стріт» (3)
02:25 Т/с «Красуні в Клів-
ленді»
03:50 Зона ночі

   СТБ

06:35 Х/ф «Казка про царя 
Салтана»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
09:58 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
12:00 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-8»
15:50 «Зважені та щасли-
ві - 5»
19:00 «Х-Фактор - 6»

21:55 «Хата на тата»
23:50 Х/ф «Мандрівка у за-
коханість»(1)
01:50 Х/ф «Три дні в Мо-
скві»(1)
03:55 Нічний ефір
04:35 Х/ф «Золоте теля»(1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
08:50 Відверто з Машею 
Єфросініною
10:00 Зірковий шлях. Субота
11:00 Т/с «Ключі від минуло-
го» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Ключі від минуло-
го» (1)
18:50 Футбол. Відбірковий 
матч до Євро 2016. Україна 
- Білорусь
21:00 Т/с «Берег Надії» (1)
01:00 Відверто з Машею 

Єфросініною
02:00 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
05:40 Реальна містика

   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
09:10 Казки Лірника Сашка
09:20 Казки віденського лісу
09:35 Хочу бути
09:55 Мультфільми
10:30 Книга ua
11:00 Погода
11:10 Д/ф «Народження 
Шарло»
12:10 Етнографічні зама-

льовки. Грузія
12:20 Д/ф «Подорожуй 
Литвою»
13:00 Світло
13:35 Погода
13:45 Д/ф «Про Нью-Йорк із 
любов’ю»
14:30 Х/ф «Параджанов»
16:15 Т/с «Польські свята»
18:35 Т/с «Польські свята»
19:55 Д/ф «Putіn’s way»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 На пам’ять
22:15 Інша музика з Олексі-
єм Коганом
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 Д/ф «Ловець слів»
02:15 Х/ф «Конфуцій»
04:15 Нотатки на глобусі
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:45 Вічне

Субота, 5 вересня

Неділя, 6 вересня
   Телеканал 1+1

06:05 «Неділя з Кварталом - 2»
07:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
07:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 Мультфільм «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» (1)
09:45 «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт 6»
12:15 «Інспектор Фреймут»
13:55 «Життя без обману»
15:10 «Міняю жінку - 10»
16:35 «Чотири весілля 4»
17:55 «Чотири весілля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Дочекатися кохання» (2)
00:50 Х/ф: «Тіні забутих предків» (2)

02:50 Х/ф «Великий майстер»
05:25 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:30 Факти
06:00 М/с «Пригоди мультинят»
06:45 «Рюрики». Т/с
09:15 Зірка YouTube
11:55 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:10 «Національна безпека». Х/ф
14:55 «Нестримні». Х/ф
16:50 «Нестримні-2». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Нестримні-3». Х/ф
22:50 «Рембо-4». Х/ф (2)
00:30 «Подвійний КОПець». Х/ф (2)
02:20 «Лавина століття». Х/ф (2)
03:45 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:30 «Подробиці»

06:00 «Мультфільм»
06:30 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців у Росії»
08:15 «Удалий проект»
09:10 «Готовимо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілейний» 
Єллоустоун
11:00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
12:00 Т/с «Сільський романс» 
15:50 Х/ф «Її серце»
17:45 Т/с «Легковажна жінка»
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Легковажна жінка» 
00:50 Х/ф «Дідька лисого» (2)
02:30 Х/ф «Будинок для двох»
04:00 Д/ф «Замінник смерті»
04:55 «Подробиці тижня»

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
10:25 Kіds Tіme

10:27 Х/ф «Стюарт Літтл»
12:05 Х/ф «Простушка»
14:10 Х/ф «Особливо небезпечна»
16:10 Х/ф «Поліцейська академія» 
(2)
18:05 М/ф «Три богатирі і Шама-
ханська цариця» (2)
19:40 М/ф «Три богатирі на далеких 
берегах» (2)
21:00 Х/ф «Поліцейська академія 
2» (2)
22:45 Х/ф «Нестерпні боси» (2)
00:40 Х/ф «Дюплекс» (2)
02:15 Т/с «Моя нянька - вампір»
03:45 Зона ночі

   СТБ

05:05 Нічний ефір
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:55 Програми
12:45 «МастерШеф - 5»
16:00 «Х-Фактор - 6»

19:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
19:55 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
20:50 «Один за всіх»
22:15 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
01:30 «Детектор брехні 7»
02:30 Х/ф «Золоте теля»(1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:20 Реальна містика
09:10 Х/ф «Наречений» (1)
11:00 Т/с «Берег Надії « (1)
15:00 Х/ф «45 секунд» (1)
17:10 Т/с «Сонячне затемнення»  (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20:00 Т/с «Сонячне затемнення» (1)
22:00 Х/ф «Наречений» (1)
23:50 Зірковий шлях
01:35 Т/с «Клан ювелірів» (2)
05:50 Події тижня з Олегом 

Панютою

   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 Погода
09:10 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Казки Лірника Сашка
10:05 Школа Мері Поппінс
10:40 Спогади
11:10 Т/с «Польські свята»
14:35 Погода

14:45 Фольк-musіc
15:50 Д/ф «Кузьма Дерев’янко. 
Генерал Перемоги»
16:40 Д/ф «Народження Шарло»
17:45 Театральні сезони
18:25 Т/с «Білявка»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна музика з 
«Країни мрій»
22:50 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб «Зо-
лотий гусак»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Новини
02:00 ПРОФІЛАКТИКА ПЕРШО-
ГО КАНАЛУ!!!

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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16 серпня своє 95-річчя від-
святкував боярчанин Іван Гри-
горович Коляденко. В одному 
людському житті – ціла епоха. На 
його долю випали випробування 
війною, голодом та розрухою, ра-
дість перемог, праці та любові – 
звичайне людське життя.

Іван Григорович народив-
ся 16 серпня 1920 року в селі 
Соловіївка Брусилівського ра-
йону Житомирської області. У 
хліборобській родині Євдокії 
та Григорія Коляденків зроста-
ло 5 дітей. Іван – найстарший, 
а пережив – усіх. 

Спогади складаються з яскра-
вих фрагментів. Він закінчив 4 
класи початкової школи. Почав 
працювати у 14 років. Пам’ятає го-
лодомор в Україні: якось з голоду 
наївся малясу – ледве витягнули з 
того світу. Допомогла добра люди-
на – відпоїла кислим молоком. 

У 20 років Івана Коляденка 
призвали до армії. Служив на 
Далекому Сході у 22 стрілець-
кій дивізії, брав участь у Радян-
сько-японській війні. Пам’ятає 
смертельну спритність япон-
ських диверсантів, коли йому 
дивом вдалося «взяти язика».

Після війни Іван Григоро-
вич одружився. Дружина Ніна 
подарувала йому трьох доньок. 

Мирне життя – мирні кло-
поти. Іван Коляденко з ро-
диною у 1953 році оселився в 
Боярці. Збудував будинок, ви-
ростив дітей, дочекався онуків, 
має правнука.

Торік у його життя знову 
постукала війна, яка болісним 
кордоном пролягла через жит-
тя усієї країни. Старша донька 
Івана Григоровича Світлана 
живе в окупованому Криму, в 
Севастополі.

Дві інші доньки – Віра та 
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Олена живуть поруч. Коли 
спілкуються зі своєю крим-
ською ріднею, теми війни про-
сто уникають.

Зустріч з ветераном 16 
серпня була дуже теплою та 
щирою. Цього дня до нього в 
гості завітали заступник місь-
кого голови Олександр Кра-
совський та голова Боярської 
міської організації інвалідів 
війни Володимир Нурищен-
ко. Квіти, подарунки та при-
вітання, чай з солодощами та 
спогади. Шурхотіли сторінки 
сімейного альбому. З фотогра-
фій на нас дивились минуле та 
майбутнє: молоді батьки, діти, 
онуки та правнуки…

Життя триває, продовжуєть-
ся в нащадках і це велике щастя. 

Многія літа вам, дорогий 
Іване Григоровичу. 

Наталя Глущенко – власни-
ця магазину – подбала про учас-
ників і приготувала їм призи: 
зошити, олівці та інше шкіль-
не приладдя. Завдяки Світлані 
Болтивець, продавчині магази-
ну, діти змогли ще раз ознайо-
митися з біографією митця. 

Всі присутні із задоволен-

ЗГАДАЛИ ВЕЛИКОГО 
КАМЕНЯРА

ням декламували вірші, а стар-
ші дівчата зачаровували ліри-
кою Франка. 

На згадку про зустріч найак-
тивніші учасники – учні Бояр-
ської ЗОШ №5 – отримали від 
організаторів збірку творів ве-
ликого Каменяра, яку буде пе-
редано до шкільної бібліотеки.

З нагоди 159-ої річниці від дня народження українського письмен-
ника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і полі-
тичного діяча Івана Франка відбулися літературні читання. Ініціативу 
вчителів Боярської ЗОШ № 5 підтримали працівники магазину «Знан-
ня», де, власне, і відбувся захід. 

Програма заходів:
12:00-13:30 – молебень 

за здоров’я живих героїв та 
всіх свідомих патріотів (біля 
пам’ятника Володимиру, Воло-
димирська гірка);

14:30-15:30 – круглий стіл 
представників духовних конфе-
сій та волонтерів на тему духо-
вної підтримки народу України 
та захисників Вітчизни (Укра-
їнський Дім, Хрещатик, 2);

15:00-16:00 – нагородження 
патріотів України пам’ятними 

медалями на знак поваги та 
вдячності за підтримку народу 
України в складну годину;

16:00-17:00 – урочиста хода на 
честь героїв України (від Європей-
ської площі до вул. Інститутської);

17:00-18:00 – панахида за 
загиблими патріотами Украї-
ни (на розі вул. Інститутської і 
Хрещатика);

18:00-19:00 – завершення 
церемонії, засвічення ліхтарів, 
варта на честь Воїнів Світла. Па-
нахиду у пам’ять Воїнів Світла 

відслужить глава УАПЦ владика 
Макарій (вул. Інститутська).

До участі в заходах запрошу-
ються представники цивільних 
спільнот, священики різних 
конфесій, сім’ї загиблих героїв, 
їх друзі, побратими.

Організатори закликають 
усіх небайдужих вшанувати 
пам’ять героїв, приєднатися до 
проведення церемонії та надати 
посильну допомогу.
Контактні телефони координаторів:
(095) 094-80-09, (093) 594-42-20, 
(098) 751-59-15
Контактні телефони прес-служби:
(044) 361-52-21, моб.: (094) 926-22-21.

ВШАНУЄМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ
29 серпня у Києві за участі громадянських об’єднань і церковних 

спільнот відбудуться заходи щодо увічнення пам’яті героїв, полеглих в 
ім’я незалежної України.

25 серпня не стало світлої 
людини, відомого мецената та 
директора ТОВ «Клякса Укра-
їна» 32-річного Олександра 
Юрійовича Мамотька.

Він завжди йшов назустріч 
новому та доброму, не шко-
дував зусиль та коштів на під-
тримку добрих задумів та ідей. 
Свідомо виступав спонсором 
багатьох боярських культур-
но-мистецьких заходів, зокре-
ма для дітей та молоді.

Добрий, розумний, актив-
ний, веселий, відкритий та чуй-
ний – таким він пішов за обрій. 
Таким він залишиться для тих, 
хто його знав та поважав.

Осиротілим рідним, близь-
ким та друзям висловлюємо щирі 
співчуття з приводу такої непо-
правної та передчасної втрати.

ВТРАТА

Про внесення змін до рішен-
ня позачергової 54 сесії  Бояр-
ської міської ради VI скликання 
від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2015рік» 

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VI скликання від 06.01.2015 року 
№ 54/2578 «Про затвердження 
міського бюджету на 2015 рік», 
згідно з офіційним висновком 
фінансово-економічного відді-
лу про перевиконання доход-
ної частини загального фонду 
бюджету міста за підсумками 7 
місяців від 01.07.2015 р., в яко-
му зафіксована сума перевико-
нання в розмірі 3 786 892,71 грн., 
для забезпечення фінансування 
першочергових видатків бю-
джету, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Збільшити план надхо-
джень загального фонду міського 
бюджету за рахунок перевико-
нання доходної частини загаль-
ного фонду за підсумками 7 міся-
ців 2015 р. на 1 296 781,00 грн.: по

по КДБ 18010400 на 349 761,00 грн.
по КДБ 18010500 на 713 192,00 грн.
по КДБ 18050300 на 233 828,00 грн.

2. Збільшити видатки за-
гального фонду міського бю-
джету за рахунок перевиконан-
ня доходної частини загального 
фонду за підсумками 7 місяців 
2015 року на суму 1 296 781,00 
грн., а саме: 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на 
500 000,00 грн. (дотація КП 
«БГВУЖКГ» на погашення кре-
диторської заборгованості за 
електричну енергію перед КП 
«Боярка-Водоканал»)

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                
796 781,00 грн. (благоустрій міста)

3. Після затвердження на 
сесії районної ради субвенції 
з міського бюджету до район-
ного бюджету: 

Збільшити план надходжень 
загального фонду міського бю-
джету за рахунок перевиконан-
ня доходної частини загального 
фонду за підсумками 7 місяців 
2015 р. на 210 820,00 грн., а саме:

по КДБ 18050400 на 210 820,00 грн.
Збільшити видатки загаль-

ного фонду міського бюджету 
за рахунок перевиконання до-
ходної частини загального фон-
ду за підсумками 7 місяців 2015 
року на суму 210 820,00 грн., а 
саме: 

по КФК 250380 КЕКВ 2620 

збільшити асигнування на       
210 820,00 грн. (субвенція з 
міського бюджету до районного 
бюджету на придбання вікон в 
ДНЗ «Берізка» – 70800,00 грн; 
придбання вікон в ДНЗ «Іскор-
ка» – 90020,00 грн; придбання 
вікон для міського Будинку 
культури – 50000,00 грн.;)

4. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджет розвитку) в 
межах планових асигнувань, а саме:

по КФК 150101 КЕКВ 
3210 зменшити асигнування 
на 468438,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «Боярка-Водо-
канал» на будівництво двох ре-
зервуарів накопичувачів води)

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
зменшити асигнування на       
600 000,00 грн. (виготовлення 
проекту будівництва стадіону)

по КФК 100202 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на       
410 000,00 грн. (капітальний ре-
монт водогону по вул. Б. Хмель-
ницького)

по КФК 100203 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на        568 
750,00 грн. (капітальний ре-
монт вул. Лінійної від вул. Го-
голя до вул 40 років Жовтня –                                                                     
207 900,0грн, капітальний ремонт 
вул. Комсомольської – 250 000,0 
грн., розробка схеми дорожнього 
руху – 99 500,0 грн., капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 63 сесія
РІШЕННЯ № 63/2881

від 14 серпня 2015 року    м. Боярка

проектні роботи по капітальному 
ремонту контейнерних майдан-
чиків – 11 350,00 грн.)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на           
23 808,00 грн. (капітальні транс-
ферти БГВУЖКГ на проектні 
роботи по реконструкції дороги 
по вул. Молодіжній (влашту-
вання тротуару)

по КФК 100201 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на            
21 880,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на про-
ектні роботи по капітальному 
ремонту тепломережі по вул Бі-
логородська, 27)

по КФК 100102 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на          
44 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ на про-
ектні роботи по капітальному 
ремонту покрівель будинку по 
вул. Гоголя, 78, вул. Волгоград-
ській, 23 та каналізаційної мере-
жі та буд. по вул. Молодіжній, 77)

5. Перенаправити кошти в 
сумі 4328,00 грн., виділені по 
КФК 100203 КЕКВ 3210, на 
придбання сміттевоза ГАЗ на-
ступним чином: 3000,00 грн. – на 
придбання електролічильника 
для вуличного освітлення, 1328,0 
грн – виготовлення проектної 
документації «Капітальний ре-
монт дороги по вул Волгоград-
ській (влаштування тротуару)

6. Зняти кошторисні при-
значення, виділені відповідно 

до п. 5 рішення 62 позачерго-
вої сесії Боярської міської ради                                                                                    
№ 62/2875 для надання субвенції 
з міського до районного бюджету 
в сумі 210 820.00 грн., на капіталь-
ний ремонт вікон у ДНЗ «Беріз-
ка» – 70 800,0 грн.; капітальний 
ремонт вікон у ДНЗ «Іскорка» — 
9 0020,0 грн; капітальний ремонт 
вікон у приміщенні міського Бу-
динку культури – 50 000,00 грн.;

Передбачити в міському 
бюджеті кошти для надання 
субвенції з міського бюджету 
до районного для виготовлен-
ня пректно-кошторисної до-
кументації (штучного покрит-
тя футбольного поля) в ЗОШ                            
№ 3 орієнтовно 70000,00 грн. 
для придбання тренажерних спо-
руд у спортивний зал у ЗОШ № 3 
орієнтовно 99000,0 грн.

7. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 «Рішення 
про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік».

8. Укласти угоди з районною ра-
дою про надання субвенцій з місь-
кого бюджету до районного бюдже-
ту згідно з п. 3, 6 даного рішення і 
звернутись до сесії районної ради 
для затвердження вказаних субвен-
цій на сесії районної ради.

9. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. А. Скочка. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Розглянемо питання про до-
кументи, які повинні бути оформ-
лені нотаріально у випадку виїзду 
дитини за межі України.

Незалежно від пори року 
більшість сімей виїжджають за 
кордон на відпочинок, навчан-
ня, оздоровлення, з метою від-
відування рідних, близьких і т. 
п. Але бувають випадки, коли 
діти виїжджають в інші країни 
без супроводу батьків, опікунів 
на змагання, для участі у фес-
тивалях, концертах і т. п. Особ-
ливий порядок виїзду дитини 
за кордон визначений поло-
женням Конституції України 
від 28 липня 1996 року (ст. 33), 
в якій йдеться про те, що кож-
ному, хто на законних підставах 
перебуває на території Украї-
ни, гарантується свобода пере-
сування, вільний вибір місця 
проживання, право вільно за-
лишати територію України, за 
винятком обмежень, які вста-
новлюються законом.

У даному випадку таким 
обмеженням є стаття 313 Ци-
вільного кодексу України, яка 
визначає, що фізична особа, 
яка не досягла шістнадцяти ро-
ків, має право на виїзд за межі 
України лише за згодою батьків 
(усиновлювачів), піклувальни-
ків та в їхньому супроводі або 
в супроводі осіб, які уповнова-
жені ними. Очевидно, що коли 
дитина виїжджає за кордон без 
супроводу батьків, то їм необ-
хідно надати згоду на такий ви-
їзд, в якій зазначається особа, 
відповідальна за повернення 
дитини в Україну.
Яким чином оформити таку згоду?

Така згода батьків (уси-
новлювачів, піклувальників) у 
вигляді заяви оформлюється 

нотаріусом (нотаріус засвідчує 
справжність підпису/підписів), 
адресується відповідним ком-
петентним органам. У тексті 
заяви зазначається: прізвище, 
ім’я, по батькові уповноваже-
ної особи на супровід дитини в 
поїздці і відповідальної за по-
вернення цієї ж дитини в Укра-
їну; країна перебування і пе-
ріод перебування у зазначеній 
країні; мета поїздки; відомості 
про дитину (дані свідоцтва про 
народження) і про його батьків 
(ПІБ, дата народження, а в де-
яких випадках – паспортні дані 
та ідентифікаційні номера).

У більшості випадків згода 
необхідна від обох батьків лише 
тоді, коли дитина виїжджає за 
кордон у супроводі інших осіб, 
заява оформлюється від кожно-
го із батьків або від обох бать-
ків – у випадку їх одночасного 
звернення до нотаріуса. Такий 
же порядок встановлюється і 
тоді, коли дитина виїжджає за 
кордон у супроводі одного з 
батьків, тоді інший дає свою 
згоду на її виїзд.

Разом з тим фізична особа, 
яка досягла шістнадцяти років, 
має право на вільний самостій-
ний виїзд за межі України.

Статтею 6 Сімейного Кодек-
су України визначено, що пра-
вовий статус дитини має особа 
до досягнення нею повноліт-
тя. Малолітньою вважається 
дитина до досягнення нею чо-
тирнадцяти років. Неповноліт-
ньою вважається дитина віком 
від чотирнадцяти до вісімнад-
цяти років.

Кожного разу під час виїзду 
за кордон дітей-громадян Укра-
їни (віком до 16 років) разом з 
іншими необхідними паспорт-
ними документами супроводжу-

юча особа надає для перевірки 
уповноваженій особі прикор-
донної служби нотаріально за-
свідчену заяву (згоду) обох бать-
ків на виїзд дитини за кордон 
(законних представників).

Порядок пропуску дітей че-
рез кордон у супроводі дорос-
лих такий: під час проведен-
ня прикордонного контролю 
і пропуску через державний 
кордон на виїзд із України ді-
тей-громадян України, яким не 
виповнилось 16 років і які на-
правляються через державний 
кордон на законних підставах 
у супроводі законних пред-
ставників (батьків, опікунів, 
піклувальників) або осіб, які 
уповноважені ними як в індиві-
дуальному порядку, так і у скла-
ді організованих груп, посадові 
особи прикордонної служби 
перевіряють:

• паспорт супроводжуючої 
особи (передбачений міжна-
родними домовленостями);

• проїзний документ дитини 
(свідоцтво про народження для 
громадян прикордонних райо-
нів, визначених відповідними 
угодами про спрощений про-
пуск з Республікою Молдова);

• нотаріально засвідчена зго-
да обох батьків (законних пред-
ставників).

Акцентую увагу, що діти 
(громадяни України) пропуска-
ються до тимчасово окупованої 
території Криму лише за пас-
портом громадянина України 
для виїзду за кордон або пас-
портним документом дитини, 
які видаються територіальними 
органами Державної міграцій-
ної служби України. При цьо-
му свідоцтво про народження 
дитини не є документом, що 
дає право на перетин адмінме-

жі. В нотаріально посвідченій 
згоді обов’язково повинно бути 
вказано, що дитина прямує до 
тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим.

Діти (громадяни України), 
які постійно проживають на те-
риторії АР Крим, виїжджають з 
Криму на материкову частину 
України в супроводі батьків та 
пропускаються за свідоцтвом 
про народження. Однак для по-
вернення до Криму вони вже 
повинні мати паспорт громадя-
нина України для виїзду за кор-
дон або паспортний документ 
дитини, які оформляються те-
риторіальними органами Дер-
жавної міграційної служби на 
материковій частині України.

Посадова особа прикордон-
ної служби не вимагає нотарі-
ально завіреної згоди одного з 
батьків, який не супроводжує 
дитину, у випадку наявності 
оригіналів або нотаріально за-
вірених копій наступних доку-
ментів: свідоцтва про смерть; 
рішення суду про позбавлення 
батьківських прав; довідки від-
ділу реєстрації актів цивільно-
го стану (ВРАЦС) про те, що 
відомості про батька записані 
за заявою зі слів матері згідно з 
частиною першою статті 135 Сі-
мейного кодексу України (під 
час виїзду дитини за кордон у 
супроводі одинокої матері); рі-
шення суду про дозвіл на виїзд 
за межі України громадянина, 
який не досягнув 16-річного 
віку, без супроводу другого з 
батьків.

Всі вказані документи після 
завершення перевірки і відпо-
відного оформлення підляга-
ють поверненню пред’явникові. 
Інші додаткові документи поса-
дова особа прикордонної служ-

би України може вимагати для 
з’ясування та підтвердження 
законності виїзду осіб (дітей) за 
кордон у випадку виникнення 
сумніву щодо дійсності та на-
лежності наданих документів, а 
також наявності ознак злочину.

Також згода на виїзд дити-
ни від одного з батьків не ви-
магається, якщо один із бать-
ків є іноземцем або особою без 
громадянства, що підтверджує 
запис про батька (матері) у сві-
доцтві про народження дитини 
і відсутній в пункті пропуску.

На підставі вищезазначено-
го можливо зробити відповід-
ний висновок: виїзд з України 
дитини-громадянина України 
(віком до 16 років) у супроводі 
одного з батьків може бути здій-
снений на підставі нотаріаль-
но оформленої згоди другого з 
батьків із зазначенням країни 
прямування і тимчасового пе-
ріоду перебування у зазначеній 
країні. Якщо один із батьків має 
при собі оригінали документів, 
які підтверджують його батьків-
ство або материнство (паспорт, 
свідоцтво про народження ди-
тини або інші підтверджуючі 
документи на батьківство, пра-
во опіки і піклування). Такий 
порядок необхідний не тільки 
для того, щоб запобігти, але і 
попередити випадки порушен-
ня прав дітей, торгівлі ними і 
незаконний перетин їх через 
кордон. Він повинен гарантува-
ти права обох батьків у вихован-
ні дитини і безспірне спілку-
вання матері, батька та дитини 
між собою згідно з нормами 
діючого законодавства України.

Тетяна Єресько, 
приватний нотаріус

ДИТИНА ВИЇЖДЖАЄ ЗА КОРДОН?
КОНСУЛЬТАЦІЯ НОТАРІУСА

За Кубок боролись чоти-
ри боярські футбольні коман-
ди: ФК «Стара Боярка», ФК 
«Dream team», ФК «Арсенал» та 
ФК «ПС-Віннер».

Фінальні поєдинки відбу-
лись 15 серпня. За результата-

ми усіх ігор перемогу та Кубок 
міського голови здобула коман-
да ФК «ПС-Віннер». 

Тренер команди Михайло 
Вєрний задоволений грою фут-
болістів. До речі, кращим грав-
цем турніру визнано Романа 

КУБОК МЕРА – У ФК «ПС-ВІННЕР»

У День Незалежності, 24 серпня, відбулось урочисте нагородження переможців та привітання учасників 
ХІV традиційного турніру з футболу за кубок міського голови. Церемонію нагородження очолив міський 
голова Тарас Добрівський за участі учасника АТО Леоніда Тарасенка.

Богородичне свято (Успіння 
Пресвятої Богородиці, Перша 
Пречиста – 28 серпня) є однією 
з найвагоміших сторінок свят-
кового календаря українсько-
го народу. Возносячи молитви 
Господу, завжди зверталися і до 
Пріснодіви Марії – благодат-
ної заступниці та охоронниці 
людей, Богородиці, яка стала 
об’єднуючим началом між Бо-
гом і родом людським.

Успіння – кінець земного 
життя Богородиці та пересе-
лення її в життя небесне. Після 
того як Ісус Христос вознісся на 
небо, Матір Божа лишилася під 
опікою апостола Івана Богосло-
ва. Незадовго до свого успіння 
Божа Матір прибула до Єруса-
лима. Свій час вона там присвя-
чувала невтомним молитвам. 
Одного разу на Голгофі до неї 
з’явився архангел Гавриїл і про-
вістив їй скоре переселення до 
життя небесного.

За звісткою архангела, 
успіння Богородиці мало 
статися о третій годині. Свя-
ті апостоли запалили безліч 

свічок і оточили урочисто 
прикрашену постіль, на якій 
лежала Мати Божа. Знена-
цька засяяло божественне 
світло і до людей зійшов сам 
Ісус Христос у супроводі ян-
голів, архангелів та правед-
них душ. Побачивши сина, 
Матір Божа дуже зраділа і 
без жодних тілесних страж-
дань віддала свою душу. 
Через три дні апостоли не 
знайшли в труні тіла Бого-
родиці, а тільки її поховаль-
ні покривала. Це був доказ 
того, що Божа Мати справді 
вознеслася на небо.
Народні прикмети:
Початок молодого бабиного літа.

Якщо погода молодого ба-
биного літа (з 28 серпня до 11 
вересня) гарна, то старе баби-
не літо (13 - 21 вересня) буде 
негожим.
Яка перша Пречиста - така й осінь.

Як на Пречисту йде дощ, 
то осінь буде погана, дощова, 
сльотлива і холодна. І навпаки: 
як не буде дощу, то тепла, суху-
вата, без болота.

ПЕРША ПРЕЧИСТА
28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пре-

святої Богородиці. За традицією східної церкви, свято Успіння Пре-
святої Богородиці або, як кажуть у народі, Перша Пречиста, належить 
до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року, під час яко-
го згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої.

Солов’юка (ФК «ПС-Віннер»). 
Кращим воротарем став Во-
лодимир Силенко ФК «Dream 
team», а його команда посі-
ла ІІІ місце. Друге та четверте 
місця дісталися «Арсеналу» та               
«Старій Боярці». 

Ігри за участі боярських 
футбольних команд Чемпіонату 
Києво-Святошинського райо-
ну з футболу 2015 року:
30 серпня, 11:00, стадіон с. Гореничі

ФК «Гореничі 1960» - 

ФК «Арсенал» (Боярка)
30 серпня, 17:00, міський стадіон Боярки

ФК «Колос» (Чабани) –
 ФК «ПС-Віннер»

30 серпня, 10:00, с. Хотів

ФК «Іскра» (Хотів) – 
ФК «Ветеран ВЕНТС»

29 серпня, 10:30, міський стадіон Боярки
ФК «Стара Боярка» - 
ФК «Дмитрівка»

СПОРТ-АНОНС
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ГОРОСКОП
Овен

Перш за все уточніть всі розрахунки та умови догово-
ру, проведіть особисті зустрічі, подивіться на все критич-
ним поглядом. Намагайтеся виконувати свої обіцянки. 
Заради ідеї йдіть на необхідні витрати.

Телець
Ви можете опинитися у скрутному становищі. Вам 

важко буде що-небудь змінити. Але не забувайте йти на 
компроміс і не доводити справи до критичної точки. Вам 
вдасться втілити свої плани в життя лише за підтримки 
ваших колег та партнерів.

Близнюки
Щоб не припуститися помилки, враховуйте в своїх 

планах не лише матеріальний інтерес. Цінуйте дружбу 
більше, ніж гроші. Не вирішуйте фінансові проблеми в 
односторонньому порядку, і не нав’язуйте іншим свої 
умови.

Рак
Необхідно вирішити, хто ваш друг, а хто – ні. Не до-

віряйте своїм почуттям, а довіряйте перевіреній інфор-
мації, фактам та отриманим результатам. Проявляйте 
професійні якості, вміння пристосовуватися, знаходити 
спільну мову з іншими людьми, вчіться, відкрито ви-
словлювати свою думку.

Лев
Шукайте потрібних людей, звертайтеся за допомогою 

до старих друзів. У гонитві за хорошими результатами 
можете не помітити, чим цікавляться партнери та друзі. 
Таке ставлення викличе у них розчарування і образу.

Діва
Владнайте спірні питання і зміцніть стосунки. Інак-

ше суперечки з колегами позбавлять вас підтримки ко-
лективу і створять великі труднощі в спілкуванні. Бійтеся 
зруйнувати довіру до себе, що може призвести до втрат.

Терези
Бажано нічого не змінювати, не вступати у стосунки 

з незнайомими людьми. Намагайтеся отримати резуль-
тати тими засобами, якими ви володієте. Своїм урівно-
важеним ставленням до справи та до людей ви отримаєте 
довіру.

Скорпіон
Буде важко реалізувати поставлені плани. Складнощі 

можуть виникнути через документи, конфлікти. Отри-
мати хороші результати завадить конфлікт з колективом 
або організацією. Вам потрібно активніше брати участь 
у справах колективу і показувати свої бійцівські якості.

Стрілець
Вам потрібно довести розпочату справу до кінця, 

щоб отримати результати. Якщо ви зробили вибір на ко-
ристь духовних цінностей, то проявляйте послідовність у 
своїх діях, не відступайте від власних принципів.

Козеріг
Вам доведеться враховувати думку колег і партнерів, 

що певною мірою вас дратуватиме. Але для успіху необ-
хідно приборкати свій егоїзм і зайву гордість. Не слід 
з’ясовувати стосунки і йти з колективу, тому що це може 
зруйнувати вашу діяльність, стосунки й сім’ю.

Водолій
Вам необхідно послідовно виконувати поставлену 

задачу та трудитися без перепочинку. Небезпечно ризи-
кувати, діяти наодинці і приймати необдумані рішення. 
У якій скруті ви б не опинилися, нікому не відмовляйте 
в допомозі. 

Риби
Підготуйте ґрунт для своєї перспективи, будьте впев-

неними у своїх можливостях, здібностях. При складан-
ні нових планів врахуйте минулі помилки. Самотність 
може істотно змінити ваш характер і спосіб життя. На-
магайтеся враховувати думку інших.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Комунальному підприємству
 «Інформаційне агентство 

«Боярка-інформ» 
потрібні: 

менеджер з реклами, 
верстальник.

Досвід роботи - обов’язковий
Звертатися за телефоном 

47-079

Реєстраційне свідоцтво 
КІ № 971 від 23.10.2006 р.
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Замовлення 

Втрачену печатку «Киє-
во-Святошинської районної 
організації інвалідів війни, 
Збройних Сил та учасників бо-
йових дій», індифікаційний код 
20627965, вважати недійсною.

Втрачений диплом                               
КВ 38389099 і атестат КВ 
38397334, виданий Київським 
вищим професійним училищем 
будівництва і дизайну 30.06.2010 
року Максимову Максиму Оле-
говичу, вважати недійсним.

оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади державного 
службовця: 
провідний спеціаліст Києво-Свя-
тошинського районного відділу.
Основні вимоги до кандидатів:

освіта вища відповідного 
професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, магістра; стаж 
роботи за фахом для керівників 
не менше 5 років, стаж роботи за 
фахом для головних спеціалістів 
не менше 3 років, досконале во-
лодіння державною мовою та 
комп’ютерною технікою.
Перелік документів, які потрібно подати: 

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

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

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
заява, особову картка (фор-

ма П-2ДС) з відповідними до-
датками, копії документів про 
освіту, підвищення кваліфікації, 
присвоєння наукового ступеня 
або вченого звання, відомос-
ті про майно, доходи, витрати, 
зобов’язання фінансового ха-
рактеру, зокрема за кордоном, 
наявність у себе та близьких осіб 
корпоративних прав, дві фото-
картки розміром 4х6 см, копія 
паспорта громадянина Украї-
ни, медична довідка про стан 
здоров’я (форма 133-о).

Подавати протягом 30 ка-
лендарних днів із дня оголошен-
ня за адресою: 04073, м. Київ,                
вул. Петропавлівська, 11, 

тел.: (044) 468-41-64.

Ремонт побутової техніки
Все ремонтуємо, якість — гарантуємо! 

Транспортування техніки — БЕЗКОШТОВНО! 
• Працюємо з усіма марками техніки  
• У нас є все необхідне для якісного і 

швидкого ремонту  
• Гарантія на послуги 100%

Пункти прийому:
м. Боярка, вул. Леніна, 29/44
м. Боярка, вул. Хрещатик, 43 
П. Борщагівка, вул. Леніна, 2-а
Телефони: 
(098) 659-88-14, (063) 885-78-90, (050) 838-60-27  
e-mail: remont.Ьоуагка@gmail.com

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 р. № 869 на розгляд та затвердження виконкому                    
Боярської міської ради подається економічно обґрунтований та-
риф на утримання будинку та прибудинкової території в розмірі 
3,80 грн./м2 загальної площі (з ПДВ) з наступним переліком послуг:  

Тарифи зазначені на 1 кв. м. з урахуванням ПДВ

Періодичність та строки подання послуг надаються згідно з графіками, 
переліком заходів щоденно протягом року.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА 
АДРЕСОЮ: М. БОЯРКА, ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 134

Послуга /
1.1. Прибирання прибудинкової території
1.2. Технічне обслуговування (в т.ч. аварійне) внутрішньо-
будинкових трубопровідних систем
1.3. Технічне обслуговування конструктивних елементів       
будинку та елементів зовнішнього благоустрою
1.4. Витрати на обслуговування вентиляційних каналів
1.5. Витрати на дератизації
1.6. Благоустрій будинку  та прибудинкової території (дольо-
ва участь суб’єктів господарювання у витратах з проведення      
поточного та капітального ремонтів)

/ 0,76
/ 1,16

/ 0,50

/ 0,08
/ 0,05
/ 1,25

Плановий нормативний тариф для юридичних осіб грн./м2

          КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ 
       в кооперативі «Джерело»: 
довжина 6 м, ширина 4,5 м, висота 

3 м, висота воріт 2,5 м. 
Є утеплений підвал на весь гараж, 

панельне перекриття, 
оглядова яма, є кранбалка. 

Ціна за домовленістю. 
Тел.: (099) 184-75-06

Продам

Цікавість і бажання «заря-
дити батарейки» за допомогою 
спілкування з природою спону-
кає мене регулярно відвідувати 
ставок у Забір’ї, на якому пара 
диких лебедів вивела 11 ма-
леньких «гидких каченят». Я спо-
стерігав за їх життям впродовж 
майже двох місяців, і раптом 
крилате сімейство зникло... Як? 
Куди? Адже малеча ще не може 
літати! Ставок має чітко окресле-
ні береги і лебедине сімейство 
не могло податися у далекі ман-
дри водною гладдю! Де ж вони? 

Крилату сімейку я не бачив 
майже три тижні, в уяві вже ма-
лював лихих браконьєрів, які 
спіймали нещасних птахів, за-
смажили на багатті і обсмокту-
ють їх кісточки... 

Почав розпитувати рибалок, 
чи не бачив хто що-небудь. Один 
з рибалок розповів, що лебідь 
кілька разів кудись літав, повер-
таючись щоразу через пару го-
дин. Потім молодий охоронець 
ставка висловив припущення, 
що лебедине сімейство кудись 

перейшло пішки, бо у ставку за-
цвіла вода (щороку приблизно 
в цю пору у воді розвиваються 
мікроскопічні водорості, і вона 
набуває зеленого кольору). Оче-
видно, це цвітіння води стало 
нестерпним для білих красенів, 
і вони перейшли кудись, де вода 
чистіша. Охоронець показав на-
прямок, куди літав «у розвідку» 
лебідь, і з сумом додав: «Я навіть 
вірші про цих лебедів почав пи-
сати, а вони зникли, тепер не до-
пишу, мабуть. Зникли лебеді – і 
натхнення зникло...» 

Проїхавши велосипедом у 
вказаному напрямку, я виявив 

сімейство на одному з сусідніх 
ставків. Причому подолати їм до-
велося не менше кілометра суші, 
та ще і перебратися через висо-
ченний насип, по якому прохо-
дить досить пожвавлена асфаль-
това дорога. Вода на цьому ставку 
дійсно не цвіте, але і густого оче-
рету, щоб сховатися, немає. Тому 
сімейство ховається у кроні вер-
би, що низько схиляє своє віття 
до самої води. На одному з фото 
видно, як з-під захисту верби гор-
до випливає батько сімейства. Це 
стало для мене несподіванкою, бо 
я саме скрадався, щоб сфотогра-
фувати кількох білих чапель, а 
тут – давні знайомі.

Лебедята всі живі-здорові. 
Під час останньої нашої зустрі-
чі їх було 6 (решту, підозрюють 
рибалки, могли схопити видри). 
Цього разу їх теж 6, і вони вже 
досить великі. На фото видно, 
що малеча вже не дуже відрізня-
ється за розмірами від дорослих 
птахів, навіть пір’я вже має. Ось 
такі дикі лебеді у віці близько 
2,5 -3 місяців. 

Побажаємо їм благополучно 
вирости і всім сімейством друж-
но відлетіти на зимівлю. Ну і по-
вернутися, звісно, у наш край, 
уже білими, як сніг, красенями.

Віталій Падалка
фото автора

ПІШКИ – ДО ЧИСТОЇ ВОДИ


