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ОДИН ПРАПОР, ЄДИНА КРАЇНА
Святкове дійство розпо-

чалось біля Боярської міської 
ради, де зібралися численні 
жителі та гості міста у виши-
ванках. Родзинкою свята стала 
хода зі стометровим Держав-
ним прапором України. 

Усяка добра справа в Укра-
їні починається з молитви. На-
стоятель Свято-Покровської 
парафії Димитрій Присяжний 
перед початком ходи освятив 
знамено. Багато рук знадоби-
лося для того, щоб розгорнути 
та пронести вулицею Білого-
родською велетенський прапор. 

Повсякчас лунали гасла: 
«Слава Україні!» А громада по-
тужно відповідала: «Героям 
слава!» Урочисту ходу радісно 
зустрічали боярчани, настрій 
панував піднесено патріотич-
ний. За словами усіх учасни-
ків ходи, подібного за рівнем 
патріотизму дійства в нашому 
місті ще не було.

Будинок урочистих подій 
став кінцевою точкою ходи. 
Присутніх привітали голова 
Києво-Святошинської райдерж-
адміністрації Сергій Возний, 
голова Києво-Святошинської 

У рамках відзначення Дня Державного прапора та Дня незалеж-
ності 23 серпня 2014 року у Боярці відбулись районні урочистості. 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ — ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ
Напередодні Дня знань Тарас 

Добрівський виступив з ініціати-
вою влаштувати Перше вересня  
без квітів. Міський голова звер-
нувся до директорів шкіл, учите-
лів, а також батьків, які ведуть 
своїх дітей до школи, з пропози-
цією: замість букетів допомогти 
коштами нашим бійцям у зоні 
АТО: «Пропоную всім батькам 
боярських школярів кошти, які 
вони планували витратити на 
букети, передати на придбання 
ліків, бронежилетів та іншого для 
боярських військовослужбовців 
у зоні АТО. Таким чином ми про-
демонструємо патріотизм та ба-
жання допомогти землякам, а та-
кож сприятимемо наближенню 
перемоги». 

Ініціативу Тараса Добрівсько-
го батьківська громади шкіл 
міста підтримала охоче. Тож 
ознакою цьогорічного Дня 
знань стали скриньки для збо-
ру коштів. До речі, вирішено у 
школах організувати постійний 
збір коштів на потреби АТО.

У Боярській ЗОШ № 1 було 
зібрано 5160 грн. За словами 
директора школи Катерини 
Мелашенко, 1500 грн. цього ж 
дня було витрачено на забезпе-
чення 10 бійців з Віти Пошто-
вої, які вирушали у зону АТО: 
продуктами, одягом, білизною 
тощо. Також було виділено ко-
шти на лікування бійця АТО 

Володимира Клименка, батька 
учня ЗОШ № 1 Сашка Кли-
менка. Решту коштів вирішено 
витратити на екіпіровку для Во-
лодимира Вовчка, чоловіка пе-
дагога школи Алли Вовчок.

Боярські ЗОШ № 2 та № 3 
зібрали відповідно 2563 грн. та 
4065 грн. і передали їх активіс-
там Громадської ради на прид-
бання спорядження для бояр-
чан-бійців АТО.

Боярські ЗОШ № 4 та ЗОШ 
№ 5 передали відповідно 2500 
грн. та 3274 грн. представнику 
ГО «Боярська самооборона» на 
придбання теплих речей та ін-
шого необхідного спорядження 

колишнім випускникам шкіл, 
учасникам АТО.

Найактивніше підтримала 
ідею міського голови батьків-
ська громада Боярської гімназії 

— було зібрано 34000 грн. Цільо-
вим використанням цих коштів 
у гімназії займається спеціаль-
ний комітет з питань допомоги 
переселенцям із зони АТО. Вже 
вирішено частину грошей пере-
дати бійцям АТО — колишнім 
випускникам Дмитру Черьо-
мушкіну та Олександру Куцен-
ку. Також буде придбано дітям 
переселенців необхідні речі — 
одяг, канцелярське приладдя, 
книжки, ранці тощо. 

районної ради Людмила Шев-
чук та міський голова Боярки 
Тарас Добрівський. 

Приємним моментом стало 
вручення паспортів громадя-
нина України. Цю місію вико-
нав міський голова Тарас До-
брівський.

Молебень за Україну об’єд-
нав у молитві всіх присутніх. 
Окрасою концерту стали ви-
ступи творчої інтелігенції Ки-
єво-Святошинського району та 
Боярки, виставка творів худож-
ників, майстрів народної твор-
чості, народних умільців.

Упродовж святкування во-
лонтери проводили збір коштів 
на підтримку земляків, що пе-
ребувають у зоні АТО.

Також 24 серпня 2014 року 
у Будинку культури відбувся 
концерт за участю аматорських 
колективів та виконавців, при-
свячений Дню незалежності 
України. Фото Віталія ПадалкИ
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НЕЗАбАРОМ ВИбОРИ

Темою обговорення стало пи-
тання максимальної оптимізації 
використання енергоносіїв, зокре-
ма газу і тепла.

Як зробити так, щоб населення 
міста почувалося комфортно в умо-
вах тотальної економії газу? Адже 
нинішній опалювальний сезон з 
огляду на соціально-політичну си-
туацію в країні обіцяє бути дуже 
складним. Саме таке питання по-
ставив перед учасниками наради 
міський голова Тарас Добрівський. 

Ігор Черкашин докладно роз-
повів про ефективні способи збере-
ження тепла. Перш за все необхідно 
приділити увагу підготовці опалю-
вального обладнання: правильно 
налаштувати котли, перевірити ди-
моходи та вентиляційні канали, за 
необхідності — замінити радіатори.

Нині в Україні особливо акту-
альним є переведення систем опа-
лення на альтернативні види пали-
ва. У приватному секторі доцільно 
використовувати дров’яні котли. 
У багатоповерхових будинках, за 

можливості, слід віддавати перевагу 
електричному опаленню. 

Населення має знати елемен-
тарні правила щодо збереження те-
пла у помешканнях. Адже встанов-
лення захисних екранів з фольги за 
радіаторами допоможе підвищити 
тепловіддачу. Навіть елементарне 
зняття багатошарового фарбового 
покриття на радіаторах сприятиме 
підвищенню температури у помеш-
канні на кілька градусів. З метою 
підвищення тепловіддачі фахівці 
рекомендують фарбувати радіатори 
виключно в білий колір.

Комунальникам рекомендова-
но приділити достатню увагу про-
миванню систем опалювання, адже 
бруд та повітряні пробки погіршу-
ють теплопостачання. Ретельно про-
мити системи доцільно і власникам 
приватних будинків. Взимку доціль-
но стежити за тепловим режимом, 
намагаючись тримати температуру 
у помешканні на рівні 18-19 граду-
сів, адже кожен зайвий градус у кім-
наті — це перевитрати енергоносіїв. 

Для цього можна використовувати 
теплорегулятори на радіаторах, а ко-
жен багатоповерховий будинок вар-
то обладнати лічильниками тепла.

Збереженню тепла сприяє вико-
ристання систем рекуперації у вен-
тиляційних системах будинків, тоб-
то використання теплової енергії 
повітря, що видаляється з будинку 
чи споруди, для нагрівання свіжого 
повітря, що надходить з вулиці.

Підбиваючи підсумки розмові 
міський голова Тарас Добрівський 
наголосив, що питання збереження 
та економії енергоносіїв нині на-
було державної ваги. І нормально 
було б, аби держава брала фінансо-
ву участь у впровадженні заходів з 
енергозбереження. Але на сьогодні 
усе це лягає на плечі жителів. Саме 
тому виникає певна неузгодженість 
у діях. Навіть елементарне уте-
плення фасадів нині відбувається 
хаотично, місця загального корис-
тування у будинках залишаються 
не утепленими, що призводить до 
значної втрати тепла.

«Усе, що нині робить кожен жи-
тель міста з метою економії енер-
гоносіїв та збереження тепла — це 
внесок в енергетичну незалежність 
держави і своєрідний вияв патріо-
тизму», — наголосив міський голо-
ва Тарас Добрівський.

27 серпня міський голова Тарас Добрівський провів розшире-
ну нараду з керівниками комунальних підприємств міста. Одна з 
головних тем — підготовка до опалювального сезону 2014-2015 рр.  
У роботі взяв участь радник голови Києво-Святошинської райдер-
жадміністрації, незалежний експерт з питань енергоефективності та 
енергозбереження Ігор Черкашин.

ЕКОНОМІЯ ТЕПЛА І ГАЗУ — СТРАТЕГІчНА НЕОбХІДНІСТЬ

Якщо не пізніше як за 10 днів 
до дня голосування ви не отримали 
іменне запрошення на вибори на-
родних депутатів України, або воно 
містить неточності щодо ваших да-
них, обов’язково не пізніше 20 жов-
тня зверніться до відділу ведення 
Державного реєстру виборців, або 
до дільничної виборчої комісії за 
своєю виборчою адресою. При собі 
необхідно мати паспорт громадя-
нина України. Ви можете ознайо-
митись з попереднім списком ви-
борців безпосередньо на дільничній 
виборчій комісії з 14 жовтня.

Виборці, які на день виборів 26 
жовтня будуть перебувати не за міс-

цем своєї постійної виборчої адре-
си (у зв’язку з роботою або з інших 
причин), можуть звернутися до від-
ділу ведення Державного реєстру 
виборців та подати мотивовану за-
яву про тимчасову зміну місця голо-
сування без зміни виборчої адреси. 

До заяви додаються документи 
(копії документів), які підтверджу-
ють необхідність тимчасової зміни 
місця голосування. Виборці, ви-
борча адреса яких знаходиться на 
території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, можуть 
не додавати до заяви документи, які 
підтверджують необхідність тим-
часової зміни місця голосування, а 

лише пред’явити паспорт громадя-
нина України.

Зазначені заяви подаються до 
20 жовтня включно.

У день голосування зміни до 
уточненого списку виборців не 
вносяться.

Прийом виборців Києво-Свя-
тошинського району здійснює від-
діл ведення Державного реєстру ви-
борців апарату районної державної 
адміністрації за адресою: м. Київ, 
проспект Перемоги, 126, 3 поверх, 
каб. 22, тел.: (044) 424-10-49.

Перевіривши свої дані в Дер-
жавному реєстрі виборців, ви не 
втратите багато часу, але будете 
впевнені, що у день голосування 
ніщо не завадить вашому виборчо-
му праву. Не відкладайте це питан-
ня на останній день.

лілія данченко, 
начальник відділу ведення  

державного реєстру виборців

28 серпня 2014 року розпочався процес організації проведення по-
зачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 26 жов-
тня 2014 року. Відділом ведення Державного реєстру виборців Києво-
Святошинської райдержадміністрації проводиться робота з громадою 
та місцевими радами району щодо уточнення списків виборців.

ПАМЯТАЙ: ТИ — ВИбОРЕЦЬ

КП «бГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Впродовж другої половини серпня 

2014 року: 
До аварійно-диспетчерської 

служби управління від мешканців 
надійшло 274 заявки, в т. ч. аварій-
них — 56, електротехнічних — 35, 
сантехнічних — 21, будівельних — 11, 
по вивезенню ТПВ — 47, по ліфтово-
му господарству — 89; відсоток вико-
нання — 82 %. 

Згідно із заходами по підготовці 
до зимового періоду: 

закінчено роботи по котельні 40 
років Жовтня, 49; по котельні «Кос-
мос» роботи виконано на 83 %; роз-
почато роботи по теплових мережах: 
роботи виконані на 72 %; на стадії 
укладання договір з підрядною ор-
ганізацією на капітальний ремонт із 
заміною теплової мережі по вул. Бі-
логородська, 144-43;

підготовлені акти готовності 
житлових будинків по роботі в осін-
ньо-зимовий період 2014-2015 рр. на 
91 будинок з 106, що складає 86 % 
готовності житлового фонду; відпра-
цьовуються шляхи вирішення про-
блемного питання по завершенню 
переходу на індивідуальне опалення 
житлового будинку по вул. Дежньо-
ва, 5 (з 54 -х квартир не перейшли на 
індивідуальне опалення 18 квартир). 

Відновлення відрізку тепло-
мережі від центральної траси вул. 
Леніна до будинку Дежньова, 5 не 
передбачено;

КП «БГВУЖКГ» наполегливо 
пропонує власникам квартир будин-

ку Дежньова, 5 перейти на індивіду-
альне опалення.

За кошти мешканців:
завершено роботи по ремонту 

під’їздів по вул. Молодіжній, 10; 50 
років Жовтня 10 та 10 а; проводиться 
заміна ввідного кабелю електрожив-
лення, встановлення автоматичного 
вимикача будинку по вул. 50 років 
Жовтня, 15/5. 

Працівниками дільниці благо-
устрою: по вул. Білогородській, 51 
проводиться асфальтування прибу-
динкової території силами управлін-
ня, за рахунок мешканців було при-
дбано асфальт та мастику. 

КП «БГВУЖКГ» вдячне за 
співпрацю громадянам будинку 51 
по вул. Білогородській, які беруть 
активну участь у благоустрої міста.

Проводиться прибирання при-
бордюрної частини дороги вул. Бі-
логородської; зрізано З аварійних 
дерева; відновлено зовнішній ви-
гляд зупинок після вандалізму (зу-
пинка «Стадіон», «Міська рада»); 
виконуються роботи по асфальту-
ванню (ямковий ремонт) вул. Жов-
тневої, Шевченка;

нанесено дорожню розмітку та 
пішохідні переходи біля шкіл міста.

КП «Боярське ГВУЖКГ» ви-
словлює подяку за сприяння у про-
веденні цих робіт депутатам Бояр-
ської міської ради Андрію Арчакову, 
Людмилі Яременко, приватному 
підприємцю С. Кірічок.

Шановні боярчани!
Внаслідок непростої ситуації, яка складається  

в нашій державі в умовах можливого дефіциту газу,  
звертаємось до Вас з проханням відповідально поставитись  

до опалювального сезону:
провести  можливе утеплення квартир,  

забезпечити щільність вікон та дверей у квартирах,  
зберігати цілісність вхідних дверей, вікон у під’їздах,  

своєчасно повідомляти аварійно-диспетчерську службу  
управління (тел.: 40-357) про необхідність засклити вікна.

Опалювальний сезон 2014-2015 рр. може відбуватися  
в умовах зменшення використання природного газу  

та енергоносіїв всіма категоріями споживачів. 
Лише спільними зусиллями, підтримуючи оптимальний 

тепловий режим, а також дотримуючись платіжної дисципліни, 
споживачі тепла можуть сподіватися на комфортний перебіг 

цього опалювального сезону.
Бережімо разом Україну!

ДО 45-РІччЯ ЗАВОДУ 

Саме з появою «Іскри» у Боярці 
потужними темпами стала розви-
ватися інфраструктура: за час існу-
вання заводу на території міста зрос-
тали нові багатоповерхові будинки, 
школи, дитячі садки, магазини тощо. 
Значно зріс й інтелектуальний по-
тенціал жителів міста, адже на ново-
створені робочі місця з усіх куточків 
тодішнього Радянського Союзу до 
Боярки прибули молоді спеціалісти. 
Багато хто з них створив у нашому 
місті свої сім’ї, тут народилися нові 
покоління боярчан.

Цьогорічне святкування Дня міс-
та, з огляду на військові дії на сході 
України, буде досить скромним. Ра-
зом із тим ми переконані, що 45-річчя 
заводу «Іскра» стане хорошим приво-
дом згадати славний шлях заводчан та 
міста, подякувати людям, які подару-
вали Боярці частинку свого серця.

«Ми — іскрівці!» Саме так буде 
називатись фотовиставка на честь 
ювілею заводу «Іскра». Відкриття ви-
ставки відбудеться 20 вересня в Бояр-
ському НВК «Гімназія — ЗОШ І ст.». 

Ідея створення виставки на-
лежить почесному жителю Боярки, 
члену виконкому Боярської міської 
ради Валентині Коржовій. Саме за-
вод «Іскра» став першим робочим 
місцем для Валентини Миколаївни. 
Її ініціативу підтримав депутат місь-
кої ради Анатолій Матейко, який 
працював на заводі в останній період 
його існування. 

Робота над створенням виставки 
нині забирає чимало часу та зусиль у 
організаторів, яким допомагають ко-
лишні працівники заводу. Зокрема, 
Неля Шелковська, Надія Коломієць, 
Михайло Чазов, Віктор Новак, Мико-
ла Бондар, Ірина Швидка та інші.

Життя заводу та його працівни-
ків буде проілюстровано більш як 
400 фотографіями. Тож завітайте на 
виставку і згадайте свою молодість, 
погляньте на обличчя своїх товари-
шів, багатьох з яких нині вже немає 
серед нас. 

А «Іскра» продовжує зігрівати 
людську пам’ять значними здобутка-
ми та яскравими спогадами.

45 років тому в Боярці з’явилось підприємство, яке дало потуж-
ний поштовх розвитку усього міста. У лютому 1969 року було за-
бито перший кілок у будівництві машинобудівного заводу «Іскра».

«МИ — ІСКРІВЦІ!»

Йдучи з лісу після пікніка не за-
будьте забрати з собою сміття. Що-
правда, майте на увазі, нести його 
доведеться значно далі. Адже контей-
нера для сміття на узліссі по вул. Вол-
гоградській вже немає. Про це «по-
дбав» якийсь несвідомий громадянин.

«Це вже не перша крадіжка кон-
тейнера для сміття, — повідомив на-
чальник КП «Боярське ГВУЖКГ» 
Вадим Богуславський. — За фактом 
викрадення контейнера написано 

КРАДІЖКИ КОНТЕЙНЕРІВ чИСТОТІ НЕ СПРИЯЮТЬ
вже другу заяву до міліції».

Зайве говорити, що працівники 
ЖКГ обурені цим фактом і зверта-
ються до жителів міста з проханням 
повідомити хоч якусь інформацію 
щодо крадіжки.

Кожен контейнер — це не лише 
комунальне майно, це ще й сміття, 
яке вчасно вивезуть комунальники, 
а відтак і чистота в місті.

Не будьмо байдужими, бережі-
мо спільне майно

Під головуванням міського голо-
ви Тараса Добрівського 4 вересня 
відбулось друге пленарне засідання 
чергової 49 сесії Боярської міської 
ради VІ скликання. Оновлений поря-
док денний було сформовано та пого-
джено заздалегідь. Ще одне питання 
було внесено з голосу депутатом В. 
Сафоновим. 

У роботі сесії взяли участь го-
лова Києво-Святошинської рай-
держадміністрації Сергій Возний, 
заступник голови РДА Анатолій Іс-
коростенський та представники гро-
мадськості.

Перший блок питань порядку 
денного стосувався проблемного 
будинку по вул. Білогородській, 51. 
На прохання інвесторів будівниц-
тва до вирішення питання щодо 
введення в експлуатацію будинку 
долучився голова райдержадміні-
страції Сергій Возний. У результаті 
копіткої праці юристів міської ради 
та РДА було знайдено оптималь-

ний шлях для виходу з тупика. «Ці 
рішення, за які ви сьогодні голо-
суватимете, потягнуть за собою 
низку подальших непростих кроків, 

— звернувся до присутніх Сергій 
Возний. — Тому я прошу всіх учас-
ників конфліктної ситуації трохи 
поступитися один одному. Це піде 
на користь усім». 

Депутати проголосували схваль-
но за всі три питання: «Про припи-
нення права користування земель-
ною ділянкою по вул. Білогородська, 
51 у м. Боярка Боярського управ-
ління магістрального газопроводу»; 
«Про надання дозволу на розроблен-
ня проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку в м. Боярка по 
вул. Білогородська, 51, корпус 1, 2, 3, 
4 КП «Боярське ГВУЖКГ»; «Про на-
дання дозволу на розроблення про-
екту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном 

на 1 рік для будівництва та обслугову-
вання багатоквартирного житлового 
будинку в м. Боярка по вул. Білого-
родська, 51, корпус 6 КП «Боярське 
головне виробниче управління жит-
лово-комунального господарства».

Наступне питання порядку ден-
ного стосувалося парку ім. Т. Г. Шев-
ченка. Перед розглядом цього питан-
ня відбулася досить гостра дискусія, 
оскільки частину депутатів не вла-
штовувало формулювання проекту 
рішення: «Про відміну рішення сесії 
Боярської міської ради від 25.04.2013 
р. № 32/1515 «Про затвердження те-
риторії зелених насаджень загально-
го користування парку «Перемоги» 
та парку «ім. Т.Г. Шевченка» в м. 
Боярка». Адже, на їхню думку, з його 
ухваленням парк ім. Т. Г. Шевченка 
фактично перестане існувати. 

Поіменне голосування засвід-
чило неготовність депутатів до ви-
рішення цього питання. Не знайшла 
підтримки і пропозиція В. Сафонова 
щодо відміни рішень Боярської місь-
кої ради № 32/1516 від 25.04.13 та  
№ 34/1535 від 5.07.13 року про роз-
робку та затвердження детального 
планування території під будівни-
цтво житлово-готельного комплексу 
із спортивно-розважальним цен-
тром по вул. Б. Хмельницького, 72-б. 
Міський голова Тарас Добрівський 
зауважив, що необхідно провести 
громадське обговорення у присут-
ності представника компанії-забу-
довника, щоб остаточно вирішити 
це питання.

Подальша робота депутатів була 
злагодженою та конструктивною: 
усі питання порядку денного були 
розглянуті. Найважливіші рішення 
будуть опубліковано в наступному 
номері газети. Детальніше — шу-
кайте на офіційному сайті Боярської 
міської ради: boyarka-inform.com.

ВИХІД З ТУПИКА: 
ПЕРШИЙ КРОК ЗРОбЛЕНО
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КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАб ІНФОРМУЄ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ

Закон передбачає, що сту-
денти, курсанти, слухачі, ста-
жисти, клінічні ординатори, 
аспіранти, докторанти, крім 

раніше визначеного Законом 
України «Про освіту», на період 
проходження військової служби 
за призовом під час мобілізації, 

на особливий період мають га-
рантоване державою право на 
збереження місця навчання, на 
відстрочку на складання екза-
менаційної сесії та державної 
атестації у навчальних закладах.

За студентами, аспірантами, 
які проходять військову службу 
за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, зберіга-
ються додаткові види соціаль-
ного і матеріального забезпе-
чення, передбачені Законом 

На початку засідання місь-
кий голова повідомив присут-
нім останні новини. Зокрема, 
про свою ініціативу запропону-
вати батькам школярів витра-
тити гроші не на квіти, а на до-
помогу військовослужбовцям 
АТО. Поділився сумною звіст-
кою з Вишневого — «вантаж 

200» прибув до міста, загиблому 
вишнівчанину було 39 років.

Також міський голова  
Тарас Добрівський наголосив, що 
питання охорони громадського 
порядку дуже важливе. На най-
ближчому засіданні виконкому 
буде розглянуто питання співп-
раці з дільничними інспекторами 

міліції, а також щодо залучення 
громадських формувань до робо-
ти по охороні порядку в місті.

Нагорода знайшла свого ге-
роя — активісту ГО «Самообо-
рона Боярки» Наталії Долговій 
було вручено подяку голови 
райдержадміністрації.

Представник ВОС Окса-
на Лупеха повідомила про хід 
третьої хвилі мобілізації, яка 
триватиме до 3 вересня. Також 
вона повідомила, що нині в зоні 
АТО перебуває 36 вояків-бояр-
чан. До речі, наймолодший з 
них на сьогодні — Олександр 
Куценко, 1994 р. н., випускник 
гімназії нині служить за контр-
актом у батальйоні «Шторм».

На засіданні було озвучено 
нагальні потреби наших хлоп-
ців в АТО — термобілизна і те-
плий одяг. 

Серед присутніх був Андрій 
Назаренко, боєць 72 бригади, 
який прибув у відпустку. Хло-
пець наголосив, що нині дуже 
важливо забезпечити бійців 
надійним зв’язком. Мобільні 
телефони в АТО можуть стати 
«магнітом» для обстрілу «Градів». 
Тому надійніше користуватися 
раціями «Кенвуд». 

Чергове засідання міського штабу з питань координації надан-
ня допомоги військовослужбовцям АТО та їхнім сім’ям відбулось 
у п’ятницю, 29 серпня, під головуванням міського голови Тараса 
Добрівського.

ПОТРІбНІ «КЕНВУДИ» ЗАМІСТЬ «МАГНІТІВ» ДЛЯ «ГРАДІВ»

«У серпні 2014 року до бю-
джету надійшло 287,1 млн. грн. 
військового збору. Середньомі-
сячні надходження військового 
збору до бюджету з вересня очі-
куються в обсязі понад 500 млн. 
грн.», — повідомив Білоус. 

Перерахування військового 
збору до держбюджету введено 
із 3 серпня цього року в розмірі 
1,5 % від заробітної плати. Дана 
норма діє до кінця 2014 року. 

31 липня народні депутати 
України ухвалили зміни до По-
даткового кодексу, згідно з яким 
тимчасово, до 1 січня 2015 року, 
введено новий загальнодержав-
ний військовий збір за ставкою 
1,5 % з доходів фізичних осіб у 
формі зарплати, заохочуваль-
них і компенсаційних виплат, 
інших виплат і винагород. 

За оцінками уряду, введен-
ня військового збору дозволить 
додатково залучити до держбю-
джету 2,9 млрд. грн. При цьому 
Міністерство фінансів Укра-
їни у ході обговорення про-
екту держбюджету на 2015 рік 
ухвалило рішення підготувати 
пропозиції щодо продовження 
терміну дії військового збору у 
розмірі 1,5 % на весь 2015 рік. 

Військовий збір у серпні приніс 
до державного бюджету 287,1 млн. 
грн., а у вересні може принести 
близько 500 млн. грн., повідомила 
прес-служба Державної фіскальної 
служби України з посиланням на 
голову відомства Ігоря Білоуса.

НАРОД — АРМІЇ

28 серпня у приміщенні Бо-
ярської міської ради відбувся 
виїзний прийом для громадян, 
які змушені були пересели-
тися із зони проведення АТО. 
Консультування переселенців 
провели члени Києво-Свято-
шинської міжвідомчої коор-
динаційно-методичної ради з 
правової освіти населення. А 
саме: представник Управління 
соціального захисту населення 
Андрій Тамбулатов, представ-
ник ПФУ Аліна Скоробагатова 
та представник Управління юс-
тиції Валентина Лук’яненко. 

Участь у виїзному прийомі 

взяли фахівці районного центру 
реабілітації населення Марія 
Кириленко та Юлія Апостолова.

Серед актуальних питань — 
пошук підходящого житла бі-
женцям. Про надання житла на 
безоплатній основі не йдеться. 
На ситуацію з наданням допо-
моги біженцям дуже впливає 
людський фактор. Тут і певна 
недовіра з боку власників житла 
і часом непомірні амбіції та ви-
моги з боку переселенців. 

Серед озвучених проблем — 
влаштування дітей до навчаль-
них закладів та дитячих садків та 
працевлаштування для дорослих.

ПРАВОВ А ОСВІТА бІЖЕНЦІВ

України «Про освіту», а також 
за ними зберігається попере-
дній середній заробіток.

Розмір плати за навчання, 
підготовку, перепідготовку, під-
вищення кваліфікації кадрів або 
за надання додаткових освітніх 
послуг для таких осіб зменшу-
ється з урахуванням перерваного 
та оплаченого строку навчання.

Призову на військову службу 
під час мобілізації, на особли-
вий період не підлягають також 

студенти та аспіранти, які навча-
ються на денній формі навчання.

Пропонуємо керівникам 
вищих навчальних закладів в 
своїй діяльності керуватися, у 
тому числі, вимогами Закону 
України «Про внесення змін до 
Законів України «Про освіту» та 
«Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію» щодо гарантій 
для студентів, аспірантів, педа-
гогічних, науково-педагогічних 
працівників».

СТУДЕНТ І ПРИЗОВ
Набув чинності Закон України від 3 липня 2014 року № 1575-VІІ 

«Про внесення змін до Законів України «Про освіту» та «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію» щодо гарантій для студентів, аспіран-
тів, педагогічних, науково-педагогічних працівників».

ШКОЛИ В ЦИФРАХ
МАЙЖЕ 100 ДІТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ СІЛИ 
ЗА ПАРТИ бОЯРСЬКИХ ШКІЛ

Уроки, перерви, домашні 
завдання, веселий гамір шкіль-
них коридорів, оцінки, зошити й 
книжки. Для боярських школя-
рів розпочався новий навчаль-
ний рік.

Життя постійно вносить 
свої корективи у найважливі-
ші процеси людського буття. У 
навчання — також. Так, цього 
року за парти сіли 4438 учнів, 
серед них 95 дітей переселенців, 
які вимушено залишили зону 
проведення АТО.

У Боярському НВК «Гім-
назія — ЗОШ І ст.» нині на-
вчається 1216 учнів. Серед них 
80 одинадцятикласників і 172 
першокласника. Дітей пересе-
ленців — 38. 

Боярська ЗОШ № 1 цього 
року зустріла 515 учнів. Серед 

них 28 одинадцятикласників, 
62 першокласника та 10 дітей 
переселенців.

До Боярської ЗОШ № 2 
прийшло 307 учнів, з них 23 — 
одинадцятикласники, 34 пер-
шокласники і одна дитина з пе-
реселенців.

Боярська ЗОШ № 3 цього 
року прийняла 1180 учнів, із 
них 61 одинадцятикласник, 135 
першокласників і 10 дітей пере-
селенців.

У Боярській ЗОШ № 4 нині 
навчається 607 учнів, із них 18 
одинадцятикласників і 90 пер-
шокласників, а також 25 дітей 
переселенців.

У Боярській ЗОШ № 5 на-
вчається 675 учнів, із них 31 
одинадцятикласник і 93 першо-
класники, а також 7 дітей пере-
селенців. 

У Боярці цим, зокрема, займа-
ються члени Громадської ради при 
Боярському міськвиконкомі. Так, за 
словами представника ради Людми-
ли Корзун, за період з 8 серпня до по-
чатку вересня на картковий рахунок 
надійшло 12297 грн. За протоколами 
відкриття скриньок зібрано 6654 грн.

На 1 вересня витрачено: 5000 

грн. — на придбання 2 бронежилетів. 
На придбання намету, термобілизни 
(4 од.) карематів (3 шт.), військових 
черевиків (2 пари), форми (1 компл.) 
витрачено 4300 грн. Ці речі через ГО 
«Боярська самооборона» передано 
в зону АТО і вручено адресно бояр-
ським бійцям.

На лікування пораненого Олек-

сандра Клименка передано 4000 грн.
1600 грн. витрачено на при-

дбання трьох карематів, предметів 
гігієни та продуктів харчування — 
їх було доставлено в зону АТО 26 
серпня з представником Громад-
ської ради.

2200 грн. витрачено на придбан-
ня кевларової каски — її доставлено 
представником самооборони до Бі-
лої Церкви.

Станом на 3 вересня залишок 
коштів на картковому рахунку — 
243,89 грн., готівкових коштів зі 
скриньок — 1518 грн.

1 вересня у школах міста зби-
рали кошти для вояків АТО. Так, 
Боярська ЗОШ № 3 передала Гро-
мадській раді 4065 грн., а ЗОШ № 
2 передала 2563 грн. з проханням 
надати допомогу випускникам їхніх 
шкіл — бійцям АТО.

Пункт збору допомоги у біблі-
отеці по вул. Молодіжній передав 
100 грн.

Таким чином, для витрат на по-
треби АТО у громадській раді ще є 
8146 грн.

Громадська рада спільно з радою 
церков Боярки займається збором 
та наданням допомоги переселен-
цям із зони АТО. Свій внесок реча-
ми та продуктами можна зробити у 
багатьох пунктах прийому допомоги. 
А отримати її можна у приміщенні 
громадської ради (вул. Білогород-
ська, 13), у раді церков (вул. Миру, 
81) та у Свято-Покровському храмі 
УАПЦ (біля міської ради).

ГРОМАДСЬКІСТЬ ДОПОМАГАЄ АТО

Перемогти сепаратистів та повернути мир Україні прагнуть Зброй-
ні Сили та армія волонтерів, які організували збір коштів та матеріаль-
ної допомоги на потреби АТО.

На засіданні 2 вересня 2014 року, 
Національна комісія регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації за-
твердила Граничні тарифи на загаль-
нодоступні телекомунікаційні послуги. 

Передбачено введення в дію но-
вих тарифів на міський та сільський 
телефонний зв’язок шляхом збіль-
шення абонплати в один етап, у 
середньому на 15,5 % для всіх кате-
горій споживачів та з урахуванням 
диференціації у відсотковому від-

ношенні між міським та сільським 
телефонним зв’язком. 

Збільшення абонплати відбу-
деться за користування телефоном 
для всіх категорій абонентів на 14 
%; на сільський телефонний зв’язок 

— збільшення абонплати за користу-
вання телефоном для всіх категорій 
абонентів на 27 %.

Абонентна плата за користуван-
ня телефонним апаратом для на-
селення і бюджетних установ міст і 
райцентрів становитиме 33 грн. 26 

НОВІ ТАРИФИ НА ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК коп. без погодинної оплати місце-
вих розмов, і з погодинною опла-
тою — 29 грн. 91 коп. (всі тарифи 
вказані без ПДВ).

Зростання абонплати встановле-
но і для небюджетних організацій, яка 
складе 47 грн. 63 коп. без погодинної 
оплати місцевих розмов, і з погодин-
ною оплатою — 43 грн. 08 коп. 

Рішення набирає чинності з 15 
вересня цього року, але не раніше 
дня його офіційного опублікуван-
ня. За попередніми даними, впро-
вадження запропонованих тарифів 
сприятиме росту надходжень до 
державного та місцевих бюджетів.
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  УТ 1

06:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Погода
14:05 Вікно в Америку
14:35 Погода
14:40 Дреди эпохи
15:05 Погода
15:20 Книга ua
15:50 Euronews
16:15 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Міжнародні новини
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:45 Погода
19:50 Д/ф «Пристрасті за 
Болеро»
21:00 Підсумки дня
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «Щастя в тарілці»
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Від першої особи
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 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «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 «Міняю жінку - 6»
11:10 Х/ф «Згадай про чорта...»
12:55 Х/ф «Хайтарма»
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 - 
2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30 «Гроші»
23:35 «Казкова Русь»
00:15 ТСН
  

  Інтер

05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2»
07:00 «Новини»

07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Вчителі» 
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Вчителі» 
13:25 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:35 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:15 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипши-
ни-2»
22:35 Т/с «Мосгаз»
00:25 Х/ф «Полювання на 
«Червоний Жовтень» (2)

  ТЕТ

06:00 Малята-твійнята

006:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки - му-
танти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь
15:50 Віталька
17:05 Т/с «Світлофор» (1)
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

05:55 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
06:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Х/ф «Той ще Карлсон»
11:40 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:25 Х/ф «Охоронець»  
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф «Охоронець»  
16:45 Х/ф «Ідеальне убивство» 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини  
з К. Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Свобода слова з А. Кули-
ковим
23:55 Х/ф «Обитель зла-5. 
Відплата» (2)
01:30 Т/с «Дружини футбо-
лістів»

  СТб

05:00 ПРОФІЛАКТИКА!!!
12:00 «Зіркове життя. Барбі з 
покаліченими душами»
12:55 «Зіркове життя. Жорсто-
кий роман»
13:45 «Битва екстрасенсів»
15:10 «Все буде смачно!»
16:05 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:10 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:05 «Куб - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні - 6»

23:55 «Один за всіх»

  Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/c «Пригоди Джекі 
Чана»
06:35 М/c «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
07:00 Kіds Tіme
07:05 Т/c «Вся така раптова»
08:55 Т/c «Моя кохана відьма»
11:00 Т/c «Вороніни»
16:20 ШОУМАНІЯ
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревізор
21:25 Пристрасті за Ревізором
22:50 Х/ф «ХХХ-2» (2)
00:55 Абзац!

  НТН

06:10 Х/ф «Повернення рези-
дента» (1)
08:30 «Правда життя. Про-
фесія - водій маршрутки»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 2» (1)
11:35 Т/с «Круті повороти»
15:20 Т/с «Павутиння - 7»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь» 
(2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 
8» (2)

  Телеканал «УКРАЇНА»

05:00 Профілактика переда-
вального обладнання
05:20 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
07:00 Т/с «ОСА» (1)
08:35 Т/с «Слід» (1)
09:45 Т/с «Випробування ві-
рністю» (1)
13:00 Т/с «ОСА» (1)
13:50 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 «Слід» (1)
21:40 Футбол. Відбірковий 
матч до Євро-2016. Україна - 
Словаччина
23:30 Х/ф «Агент Джонні Ін-
гліш. Перезавантаження» (2)
01:25 Х/ф  «Король Ральф» (1)

Понеділок, 8 вересня

  УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф 
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Від першої особи
06:50 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Гість студії
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:35 Спорт
09:45 Про головне
10:30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10:55 Погода
11:15 Д/ф «Три таємниці 
Шумського» 
12:00 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Погода
13:35 Хочу бути
14:00 М/с «Сандокан»
14:30 Хто в домі хазяїн?
14:50 Д/ф «Взуття. Зроблено у 
Венджоу»

15:50 Euronews
16:20 Погода
16:25 Х/ф «Зразковий батько 
наодинці з дітьми»
18:05 Час-Ч
18:15 Міжнародні новини
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:45 Погода
19:50 Д/ф «Все про тату»
21:00 Підсумки дня
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «Бути сама собі 
ціллю. Ольга Кобилянська»
22:20 Перша студія
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 - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «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 «Чотири весілля»

11:35 Т/с «Свати - 3» (1)
12:45, 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 - 
2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30 «Територія обману»
23:35 М/с «Мультибарбара»
00:15 ТСН

  Інтер

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

14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипши-
ни-2»
22:35 Т/с «Мосгаз»
00:40 Х/ф «Святий» (2)

  ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки - му-
танти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:05 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

05:50 Свобода слова з А. Кули-
ковим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
10:20 Т/с «Пастка»
12:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:45 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Цивільна оборона
21:05 Т/с «Літєйний»
22:00 Факти. Вечір (росій-
ськомовний випуск)
22:20 Х/ф «Шість куль» (2)
00:25 Т/с «Стріла»

  СТб

05:45 «У пошуках істини. 
Кремлівські двійники: смер-
тельна зброя великих»
06:30 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя. У полоні 
прокляття»
09:05 Х/ф «Мандрівка у за-
коханість» (1)
11:05 Х/ф «Дозвольте вас по-
цілувати» (1)
12:55 «Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:50 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 2»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 2»

  Новий Канал

05:10 25-й кадр
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/c «Пригоди Джекі 
Чана»
06:35 М/c «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/c «Крок за кроком»
08:00 ШОУМАНІЯ
09:35 Т/c «Моя кохана відьма»
11:00 Т/c «Крок за кроком»
16:20 ШОУМАНІЯ
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/c «Вороніни»
21:00 Т/c «Фізрук»
22:00 Ревізор
00:10 Абзац!

  НТН

04:40 «Випадковий свідок»
05:00 «Легенди карного роз-
шуку»
06:00 Х/ф «Кінець операції 
«Резидент» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:30 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Таємниці кримінально-

го світу»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хлопці зі сталі»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь 
- 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 
8» (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 «Практика» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 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 «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-5» (2)
02:50 Події

Вівторок, 9 вересня

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф 
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Від першої особи
06:50 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Гість студії
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:35 Спорт
09:45 Про головне
10:30 Перша шпальта
10:55 Погода
11:10 Д/ф «Три таємниці 
Шумського» 
12:00 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:00 Новини
13:20 Перша студія
13:50 Час-Ч
14:00 Погода
14:05 М/с «Сандокан»
14:30 Школа Мері Поппінс
14:50 Як ваше здоров’я?
15:50 Euronews
16:20 Погода

16:30 До 120-річчя від дня на-
роджнння О. Довженка. Х/ф 
«Земля»
18:05 Час-Ч
18:15 Міжнародні новини
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:45 До 120-річчя від дня на-
роджнння О. Довженка. Д/ф 
«Довженко в огні»
21:00 Підсумки дня
21:30 Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:15 До 120-річчя від дня на-
роджнння О. Довженка. Х/ф 
«Ягідка кохання»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

  Телеканал 1+1

06:30 «Секретні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/ф «Маша і ведмідь.»
07:45 «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 «Чотири весілля»
11:40 Т/с «Свати - 3» (1)
12:45, 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 - 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30 «Інспектор Фреймут»
00:10 ТСН

   Інтер

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

14:20 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипши-
ни-2»
22:35 Т/с «Мосгаз»
00:45 Х/ф «Детонатор» (2)

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки - му-
танти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:05 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

04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Факти
05:40 Світанок
06:40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
10:20 Т/с «Пастка»
12:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:45 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
17:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
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 «Очі дракона» (2)
00:00 Т/с «Стріла»

  СТб

05:30 «У пошуках істини. 
Андропов. Смертник на пре-
столі»
06:15 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Татусі - 
одинаки»

08:50 Х/ф «Біле сонце пустелі» (1)
10:20 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 2»
13:05 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:50 «МайстерШеф - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МайстерШеф - 4»

  Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/c «Пригоди Джекі 
Чана»
06:35 М/c «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/c «Крок за кроком»
08:00 ШОУМАНІЯ
09:35 Т/c «Моя кохана відьма»
11:00 Т/c «Вороніни»
16:20 ШОУМАНІЯ
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/c «Вороніни»
21:00 Т/c «Фізрук»
22:00 Ревізор
00:05 Абзац!

  НТН

05:15 Т/с «Хлопці зі сталі»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Таємниці кримінально-

го світу»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хлопці зі сталі»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь 
- 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 
8» (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 «Практика» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 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 «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-5» (2)
02:50 Події

Середа, 10 вересня
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Четвер, 11 вересня
  УТ 1

06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф 
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Від першої особи
06:50 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Гість студії
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:35 Спорт
09:45 Про головне
10:30 Слідство. Інфо
10:55 Погода
11:10 Д/ф «Три таємниці 
Шумського» 
11:45 Кордон держави
12:00 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Погода
13:40 Українського роду
13:50 М/с «Сандокан»
14:25 Світло
14:50 Надвечір’я

15:50 Euronews
16:20 Погода
16:25 Х/ф «Любовна лотерея»
18:05 Час-Ч
18:15 Міжнародні новини
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:45 Погода
19:50 До Дня українського 
кіно. Д/ф «Сімдесятники. 
Володимир Денисенко»
20:20 До 120-річчя від дня на-
роджнння О. Довженка. Д/ф 
«Між кесарем і Богом»
21:00 Підсумки дня
21:30 Спорт
21:50 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
22:20 Перша студія
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 - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «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 «Чотири весілля»
11:35 Т/с «Свати - 3» (1)
12:45, 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 - 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати - 3» (1)
22:30 «Право на владу»
00:30 ТСН

  Інтер

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

го розшуку»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Легенди радянсько-
го розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипши-
ни-2» 
22:35 Т/с «Мосгаз»
00:45 Х/ф «Вежі-Близнюки»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки - му-
танти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:25 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:05 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

05:45 Світанок
06:45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
10:15 Т/с «Пастка»
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»
16:50 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-7»
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 «Другий у команді» (2)
00:00 Т/с «Стріла»

   СТб

05:55 «У пошуках істини. 
Ярослав Мудрий: справжнє 
обличчя»
06:35 «Все буде добре!»
08:20 «Зіркове життя. Дружи-

ни футболістів: гра в сім’ю?»
09:15 Х/ф «Вийшов їжачок із 
туману» (1)
13:20 «Битва екстрасенсів»
15:05 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:50 «Зважені та щасливі - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 4»

  Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/c «Пригоди Джекі 
Чана»
06:35 М/c «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/c «Крок за кроком»
08:00 ШОУМАНІЯ
09:35 Т/c «Моя кохана відьма»
11:00 Т/c «Крок за кроком»
16:20 ШОУМАНІЯ
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/c «Вороніни»
21:00 Т/c «Фізрук»
22:00 Ревізор
00:15 Абзац!

  НТН

05:15 Т/с «Хлопці зі сталі»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Таємниці кримінально-

го світу»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хлопці зі сталі»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь 
- 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 
8» (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 «Практика» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 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 «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-5» (2)
02:50 Події

  УТ 1

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30 
Новини
06:10, 07:15, 08:15, 09:35, 21:30 
Спорт
06:15, 07:20, 08:20, 10:55, 11:50, 
12:45, 14:00, 18:05 Погода
06:20 М/ф 
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Від першої особи
06:50 Огляд преси
07:25, 08:25, 08:40 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:50 Ера бізнесу
08:35 Паспортний сервіс
09:00 Підсумки дня
09:45, 19:00 Про головне
10:30 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
11:10 Д/ф «Текст, як доля. М. 
Волобуєв»
12:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:20 Перша студія
13:50 Час-Ч
14:05 М/с «Сандокан»
14:35 Театральні сезони
15:10 Віра. Надія. Любов

16:00 Euronews
16:30 Концертна програма «З 
Парижа з любов’ю»
18:15 Міжнародні новини
18:55 З перших вуст
19:30, 21:40 Шустер LIVE
21:00 Підсумки дня
00:00 Підсумки
 

  Телеканал 1+1

06:30 «Секретні матеріали - 
2014»
06:45, 07:15, 07:45, 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»
07:35 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
08:35 «Чистоnews»
10:00 «Чотири весілля»
11:35 Т/с «Свати - 3» (1)
12:45, 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)
20:30 «Казкова Русь»
21:15 М/с «Мультибарбара»
21:40 «Вечірній Київ «
23:00 «Світське життя»
00:05 Х/ф «Командо» (2)
 

  Інтер

05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Аромат шипшини-2» 
11:15, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
13:25, 14:20 Д/с «Легенди 
радянського розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

22:35 Т/с «Мосгаз» 
00:25 Х/ф «П’ятниця 13-е» (3)

   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 «Черепашки - му-
танти-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 17:05 Даєш молодь!
15:50 Віталька
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
20:00 Х/ф «Ципочка» (2)
22:00 Х/ф «А в тебе скільки?» (2)
00:00 6 кадрів

   ICTV

05:35 Світанок
06:35, 08:00 Т/с «Вулиці роз-
битих ліхтарів. Менти-7»

07:45, 08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини з К. Стогнієм
10:05 Дивитись усім!
11:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:05, 13:15, 16:15 Т/с «Лік-
відація»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Спеціальне завдан-
ня» (2)
22:00 Факти. Вечір (росій-
ськомовний випуск)
22:20 Х/ф «Ворог ще ближче» 
23:50 Х/ф «Другий у команді» (2)
01:25 Х/ф «Чотири таксисти 
і собака» 

   СТб

06:15 «У пошуках істини. 
Формула радянського термі-
натора»
07:00 Х/ф «Вийшов їжачок із 
туману» (1)
11:05 Х/ф «Особисте життя 
лікаря Селіванової» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»

19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:50, 22:45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00:30 «Куб - 5»

  Новий Канал

05:55 М/c «Пригоди Джекі 
Чана»
06:35 М/c «Скубі-Ду: корпо-
рація «Загадка»
06:55 Kіds Tіme
07:00, 18:00, 01:15 Репортер
07:05 Т/c «Крок за кроком»
08:00, 16:20 ШОУМАНІЯ
09:35 Т/c «Моя кохана відьма»
11:00 Т/c «Вороніни»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
21:00 Т/c «Фізрук»
22:00 Проект Перфект
23:15 Х/ф «Машина часу в 
джакузі» (3)

  НТН

05:15 Т/с «Хлопці зі сталі»
08:30 Ранковий «Свідок»

09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Брудна робота»
13:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 11»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Журов»
19:30 Х/ф «Духless»
21:30 Т/с «Перевізник» (2)
23:20 Х/ф «Вторгнення: битва 
за рай» (2)
01:20 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 9» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

05:20, 18:00 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (1)
06:05, 13:10 Т/с «ОСА» (1)
06:10 Таємниці зірок
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 02:50 
Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:25, 17:10 Т/с 
«Слід» (1)
10:00, 21:00 Т/с «Практика» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу «Гово-
рить Україна»
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-5» (2)

П’ятниця, 12 вересня

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20, 06:55, 11:20, 12:50, 15:25, 
17:15, 22:30, 23:40 Погода
06:25 На слуху
07:00 Шустер LIVE (повтор)
11:30 Подорожуй першим
12:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:15 Світло
13:50 Хочу бути
14:10 Дитяче мовлення. 
«Емма»
14:35 Околиця
15:00 Українського роду
15:35 Х/ф «Звенигора»
17:30 В гостях у Д. Гордона
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Підсумки дня
22:10 Моя країна
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

23:00 Від першої особи
23:45 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
00:10 Х/ф «Собака на сіні»

  Телеканал 1+1

06:05, 10:05 «Шість кадрів»
07:00, 19:30 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:55 Х/ф «Дочки-матері» (1)
15:05 «Вечірній Київ»
16:30 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка - 5»
20:15 «Українські сенсації»
21:20 «Вечірній квартал «
23:30 Х/ф «Велике весілля» (2)
01:20 Х/ф «Сім психопатів» (3)

   Інтер

05:55 Ток-шоу «Чорне дзер-

кало»
07:25 «Школа доктора 
Комаровського. Невідкладна 
допомога»
08:00 «Школа доктора Кома-
ровського»
08:30 Д/ф «Євген Крилатов. 
Саудтрек епохи»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Її серце»
12:00 Х/ф «Сусіди за роз-
лученням»
14:00 Т/с «Фродя» 
18:05, 20:35 Т/с «Знову один 
на всіх» 
20:00 «Подробиці»
22:30 Т/с «Якщо небо мов-
чить» (2)
02:30 Х/ф «Її серце»

  ТЕТ

06:00 М / ф «Помста чарівної 
рибки» (1)

07:30 Лентяєво
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-слідопит» (1)
10:35 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
11:00 М / ф «Переможець» (1)
12:25 Х/ф «Книга майстрів» (1)
14:20 Х/ф «Водійські права» (1)
16:10 Х/ф «Хербі: божевільні 
перегони» (1)
18:00 Х/ф «Ципочка» (2)
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Х/ф «А в тебе скільки?» (2)

  ICTV

06:00 Факти
06:35 Світанок
07:15 Дача
07:40 Х/ф «Ворог ще ближче» 
09:10 Дістало!
10:10 Цивільна оборона

11:05 Х/ф «Викрадачі картин» 
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Лютий»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:05 Т/с «Лютий»
21:50 Х/ф «Зелений ліхтар» 
23:50 Х/ф «Руслан» (2)
01:35 Х/ф «Чотири таксисти і 
собака-2» 

  СТб

06:30 Х/ф «Коли настає вере-
сень» (1)
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:35 Х/ф «Не може бути!» (1)
12:20 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-7»
16:00 «Зважені та щасливі - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
22:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)

00:10 «Детектор брехні - 6»

  Новий Канал

05:40 Нереальні історії
07:45, 10:00 Ревізор
12:25 Пристрасті за Ревізором
13:50 Уральські пельмені
15:35 Т/c «Вороніни»
18:50 М/ф «Планета скарбів»
20:40 Х/ф «Джек - підкорювач 
велетнів» (2)
23:00 Х/ф «Машина часу»
01:00 Х/ф «Машина часу в 
джакузі» (3)

  НТН

04:35 Т/с «Журов»
08:00 Т/с «Брудна робота»
11:30 «Речовий доказ». Таєм-
ниця заритого скарбу
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»

13:50 «Правда життя. Про-
фесія - даішник»
14:20 Д/с «Південь. Нерадян-
ський Союз»
15:20 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)

  УКРАЇНА

05:00 Срібний апельсин
07:00, 15:00, 19:00 Події
07:10, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Хочу до Меладзе
13:00, 15:20 Т/с «Щастя є» (1)
17:00, 19:40 Т/с «Листи на 
склі» (1)
22:10 Х/ф «Лісовик» (1)
00:25 Т/с «Мент у законі-5» (1)

   УТ 1

06:00, 07:10, 08:05, 09:00, 10:00, 
12:50, 13:45, 17:15, 22:35, 23:30 
Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:20 «Золотий гусак»
07:45 Ера здоров’я
08:10 Шеф-кухар країни
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:15 Х/ф «Зразковий батько 
наодинці з дітьми»
11:55 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:15 Православний вісник
13:50 Школа Мері Поппінс
14:10 Дитяче мовлення «Гензі»
14:35 Фольк-musіc
15:45 Д/ф «Рондо для лицаря. 
Віктор Гресь»
16:50 Театральні сезони
17:30 В гостях у Д. Гордона
18:30 Подорожуй першим
19:00 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 На слуху
00:00 Х/ф «Собака на сіні»

  Телеканал 1+1

06:05 Х/ф «Долина папороті» 
(1)
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:25 Дісней! «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
12:05 «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці» (1)
12:10 М/ф «Маша і ведмідь» 
(1)
14:05 «Розсміши коміка - 5»
15:05 «Міняю жінку - 7»
16:40 «Інспектор Фреймут»
18:25 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»

21:00 Х/ф «Кохання у велико-
му місті 3»
23:00 Х/ф «Дерево життя» (1)
01:50 Х/ф «Дочки-матері» (1)

  Інтер

05:20 Т/с «Фродя» 
08:00 «уДачний проект»
08:40 «Готуємо разом» 
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Незвіда-
на Європа»
11:00 «Орел і Решка. Неви-
дане» 
12:00 Т/с «Знову один на всіх» 
16:00 Т/с «Коли на південь 
відлетять журавлі» 
20:00 «Подробиці тижня»
21:55 Т/с «Осіння мелодія 
кохання» (2)
01:40 Х/ф «Сусіди за роз-
лученням»

  ТЕТ

06:00 М / ф «Переможець» (1)

07:30 Лентяево
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-слідопит» (1)
10:35 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
11:00 Х/ф «Книга майстрів» 
(1)
12:50 Х/ф «Хербі: божевільні 
перегони» (1)
14:45 Х/ф «Місіс Даутфайр» 
(1)
17:00 Панянка-селянка
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Х/ф «Місіс Даутфайр» (1)

  ICTV

04:35 Т/с «Карадай»
06:25 Факти
06:55 Світанок
08:05 Анекдоти по-українськи
08:50 Зірка YouTube
10:00 Козирне життя на дачі
10:25 Дивитись усім!
11:25 Х/ф «Зелений ліхтар» 

12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Зелений ліхтар» 
13:45 Т/с «Пастка»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:20 Х/ф «Скарб нації» 
22:45 Х/ф «Скарб нації-2. 
Книга таємниць» 
00:55 Х/ф «Руслан» (2)

  СТб

05:45 Х/ф «Дайте книгу скарг» (1)
07:10 Х/ф «Гусарська балада» 
(1)
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Караоке на Майдані»
12:05 «МайстерШеф - 4»
15:50 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:30 «Один за всіх»
21:40 «Вікна-Новини». Спец-
репортаж
22:40 Х/ф «Дозвольте вас по-
цілувати...знову» (1)
00:45 Х/ф «Китайський 
сервіз» (1)

  Новий Канал

05:35 М/c «Нові пригоди 
мисливців на привидів»
07:20 Х/ф «Татові знову 17»
09:05 М/c «Дракони. Вершни-
ки дурня»
11:00 М/ф «Планета скарбів»
13:00 Файна Юкрайна
14:45 Проект Перфект
16:00 Супермодель по-
українськи
18:10 Х/ф «Джек - підкорювач 
велетнів» (2)
20:40 Х/ф «Битва титанів» (2)
22:45 Х/ф «Залізне небо» (2)
00:40 Х/ф «Машина часу»
 

  НТН

04:40 Х/ф «Жінок ображати не 
рекомендується» (1)
06:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 2» (1)
07:40 Т/с «Таємниці слідства 
- 13» (1)
11:30 «Легенди карного роз-

шуку». Таємниця Чорного 
лісу
12:00 «Агенти впливу»
12:50 «Україна-2014»
13:35 Х/ф «Зграя»
15:15 Т/с «Круті повороти»
19:00 Т/с «Павутиння - 7»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Мешканці під-
земелля» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:30 Події
07:10 Таємниці зірок
09:00 Т/с «Щастя є» (1)
12:45 Т/с «Моє улюблене 
чудовисько» (1)
16:15 Т/с «Листи на склі» (1)
19:00 Події тижня
19:55 Події тижня. спеціаль-
ний репортаж
20:20 Хочу до Меладзе
22:30 Comedy Woman
23:30 Великий футбол
1:20 Т/с «Мент у законі-5» (1)

Субота, 13 вересня

Неділя, 14 вересня
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1. Інформація про мету, склад та 
зміст містобудівної документації.

Детальний план території під бу-
дівництво багатоквартирного жит-
лового будинку розроблений ДП 
«Науково-дослідний і проектний 
інститут містобудування».

Проектом детального плану те-
риторії розглядається територія, роз-
міщена у північній частині м. Боярка, 
площею 0,2338 га.

Проект розроблений у відповід-
ності до Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності», 

Закону України «Про основи місто-
будування», Порядку розроблення 
містобудівної документації, затвер-
дженого Наказом Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України від 16.11.2011р. 
№ 290, ДБН 360-92 «Планування і 
забудова міських і сільських посе-
лень», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та 
зміст детального плану території».

2. Основні техніко-економічні 
показники: 
• площа забудови — 0,078 га;

• загальна площа будинку –
 2789,74 м2;

• загальна площа квартир — 
2422,45 м2;

• зелені насадження — 351,69 м2;
• майданчики для автостоянки

автомашин — 66 м2.
3. Відомості про замовника де-

тального плану території під будівни-
цтво багатоквартирного житлового 
будинку між вул. Молодіжною, вул. 
Чернишевського та вул. Б. Хмель-
ницького у м. Боярка.

Детальний план території (далі 
ДПТ) розроблено на замовлення ви-
конавчого комітету Боярської місь-
кої ради, підставою для розроблення 
ДПТ є рішення Боярської міської 
ради від 20.06.2014 року № 47/2121.

4. Інформація про місце і строки 
ознайомлення з проектом детального 
плану території під будівництво ба-

гатоквартирного житлового будинку 
між вул. Молодіжною, вул. Черни-
шевського та вул. Б. Хмельницького 
в м. Боярка.

Експозиція проекту ДПТ роз-
міщена в приміщенні виконавчого 
комітету Боярської міської ради за 
адресою: м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13, каб. № 13 та на офіцій-
ному сайті Боярської міської ради: 
boyarka-inform.com.

Строк громадського обговорен-
ня проекту ДПТ — два тижня.

5. Відомості про строк подання 
і строк завершення розгляду пропо-
зицій.

Процедура розгляду та врахуван-
ня пропозицій громадськості до про-
екту ДПТ триватиме до 19.09.2014 р. 
за адресою: 08154, м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, каб. № 13, поне-
ділок-четвер з 9:00 до 13:00, контак-

тний тел.: (04598) 41-815. 
Відповідальний за організацію 

розгляду пропозицій до ДПТ — го-
ловний спеціаліст з питань архітек-
тури виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради Романюк А.О.

Подання та прийом пропозицій 
здійснюється впродовж двох тижнів 
з дня оприлюднення повідомлення.

6. Інформація стосовно заплано-
ваних заходів (презентація, прилюд-
не експонування, телевізійні програ-
ми, публічні конференції тощо).

Презентація проекту ДПТ від-
будеться після проведення проце-
дури розгляду та врахування про-
позиції. Про час та дату виконавчий 
комітет Боярської міської ради по-
відомить додатково.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозиції у проекті детального 
плану території під будівництво багатоквартирного житлового будинку між вул. 
Молодіжною, вул. Чернишевського та вул. Б. Хмельницького у м. Боярка

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує 

конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб міс-
цевого самоврядування:

- головного спеціаліста з комунальних питань та благо-
устрою (1 штатна одиниця); 

- спеціаліста 1 категорії з питань землекористування (1 
штатна одиниця, на період відпустки по догляду за дитиною 
основного працівника)

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища осві-
та відповідного професійного спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за 
фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи 
за фахом в інших сферах не менше 5 років. Досконале знання 
державної мови, вміння працювати на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантної по-
сади державного службовця, конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання Конституції України, законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дер-
жавну службу», «Про службу в органах місцевого самовря-
дування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а 
також законодавства з урахуванням специфіки функціональ-
них повноважень відповідного структурного підрозділу .

Для участі в конкурсі подаються документи:
заява про участь у конкурсі; заповнена особова картка 

(форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 2 фотокартки 
розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту; декларація 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за минулий рік, копії паспорта і військового квитка; 
медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на 
зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування за формою № 133/о, затвер-
дженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
30.07.2012 № 578; номер ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: протягом 30 календарних 
днів з дня оголошення про проведення конкурсу. 

За довідками звертатись за адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок: 43-241, 41-705
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Києво-Святошинський район-
ний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді організува-
ва та провів перший етап акції 
«Збери дитину до школи». Про-
ект реалізовується щорічно, на-
передодні навчального року для 
підтримки сімей із складними 
життєвими обставинами, сімей 
військовослужбовців. 

Києво-Святошинський ра-
йонний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді спільно 

із християнською церквою «Пе-
ремога», районною організацією 
«Червоний хрест», територіаль-
ним центром обслуговування 
одиноких громадян та інвалідів 
організовували та запросили ді-
тей із сімей військовослужбовців 
та багатодітних. Всі діти пере-
глянули виставу, пограли у весе-
лі ігри та отримали подарунки.

Метою заходу є популяри-
зація духовного розвитку сім’ї, 
спільне сімейне дозвілля, форму-
вання сімейних цінностей, вихо-
вання підростаючого покоління 
на кращих сімейних традиціях.

Продзвеніла веселкова ка-
русель теплого літа, у садах 
достигли яблука і сливи. А 1 
вересня знову зібрало нас у рід-
ному колі. У когось попереду 
багато студентських років, а 
хтось  тільки розпочав свій 
шлях до дитячого садка. З са-
мого ранку в ДНЗ «Даринка» 
педагогічний колектив радо 
вітав своїх вихованців. Завід-
увачка Любов Дуднікова при-
вітала педагогічний колектив, 
батьків та дітлахів з початком 
нового навчального року та за 
традицією всі гуртом заспівали 
гімн України. 

У всіх вікових групах від-
булося заняття на тему: «Укра-
їна — єдина країна». Цей день 
завжди особливо урочистий і 
хвилюючий, адже саме з нього 
починається незвіданий, ціка-
вий і водночас нелегкий шлях 
до пізнання, до нових звершень. 

Бажаємо підкорювати нові 
вершини знань, зустріти добрих і 
надійних друзів та досягти омрія-
ної мети. Нехай цей навчальний 
рік буде сонячним, принесе до-
брий настрій у кожний навчаль-
ний заклад, у кожну родину! 

любов Фарцабей,
вихователь-методист 

Додаток №____
до рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради № _____

від»___»__________________2014 р.

Розрахунок ціни для повного технічного обслуговування 
ліфтів КП «БоярськеГВУЖКГ»
(згідно ГСТУ 36.1-006-98)

Назва та технічна 
характеристика 
обладнання

Заробітна 
плата основних 
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Ліфт пасажир-
ський  з авто-
матичними роз-
сувними дверима 
на 9 зупинок  з 
релейною шафою 
керування:

  -  на ліфт
395,97 0,3677 293.43 312,83 43,9 61,86 1191.73 1191.73 23.83 1215.86 1458.68

 -  на поверх 
(додавати або 
віднімати за 
зміни кількості 
поверхів)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всього витрат 1191.73 23,83 1215,56 1458,68

Проаналізувавши економічні 
показники витрат на утримання в 
належному технічному стані ліф-
тів житлових будинків м. Бояр-
ка, які знаходяться на балансі КП 
«БГВУЖКГ», зважаючи на збіль-
шення звернень мешканців щодо 
неякісної роботи ліфтів, прийнято 
рішення про створення дільниці тех-
нічного обслуговування та ремонту 
ліфтів у складі КП «БГВУЖКГ» (на-
каз №47 від 07.03.2014 року).

Основні цілі:
• покращення якості роботи ліфтів;
• підвищення рівня технічного об-

слуговування;
• збалансованість витрат по утри-

манню ліфтового господарства;

• недопущення збитковості дільниці.
Поштовхом для створення дільниці 
ліфтового господарства стало:

• незадовільний технічний стан ліф-
тів внаслідок недостатнього рівня 
технічного обслуговування підряд-
ним підприємством;

• обмеження можливостей швид- 
кого реагування на аварійні випад-
ки та правильного планування по-
точної роботи;

• відсутність передумов стабільної 
роботи та розвитку ліфтового гос-
подарства.

Тарифи на технічне обслугову-
вання ліфтів підприємству ПБВП 
«Магніт» встановлені рішенням ви-
конавчого комітету Боярської місь-

Порівняльна таблиця витрат на технічне обслуговування та ремонт ліфтів у місяць (на один ліфт)

Складові тарифу Одиниці виміру КП «БГВУЖКГ» ПБВП «Магніт» Різниця +;-

Прямі матеріальні витрати грн./ліфт 293,43 2,84 290,59

Прямі витрати на зарплату грн./ліфт 395,97 134,78 261,19

Витрати на соціальне страхування грн./ліфт 145,6 51,98 93,62

Загальновиробничі витрати грн./ліфт 312,83 75,51 237,32

Адміністративні витрати грн./ліфт 43,9 51,77 -7,87

Витрати на збут грн./ліфт 61,86 0,25 61,61

Мінімальна заробітна плата грн./ліфт 1218 922 296

* Норми витрат запасних частин і матеріалів на проведення ремонту ліфтів взяті згідно з ГСТУ 36.1-004-98.
** Розрахунок трудовитрат і заробітної плати на середньомісячний ремонт пасажирських ліфтів з автоматичними 

розсувними дверима на 9 зупинок до 1000 кг проведений згідно з ГСТУ 36.1-006-98.

Вважаю, що без створення дільниці ліфтового господарства, без збільшення витрат на технічне 
обслуговування (матеріали, запасні частини, комплектуючі), а відповідно зміни тарифів, тенденцію 
погіршення технічного стану ліфтів змінити неможливо. 

Начальник кП «БГВУЖкГ»
В. П. Богуславський

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ бАГАТОКВАРТИРНИХ бУДИНКІВ!

ОбҐРУНТУВАННЯ ПРИчИН СТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЦІ ЛІФТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА В СКЛАДІ КП «бГВУЖКГ» ТА ЗМІНИ ДІЮчИХ ТАРИФІВ

КП «БГВУЖКГ» з метою покращення роботи ліфтового господарства, створило свою дільницю з технічного 
обслуговування ліфтів у житлових будинках, які знаходяться на балансі підприємства, та має намір переглянути 
тарифи на технічне обслуговування ліфтів.Пропозиції та зауваження просимо надавати впродовж 14 днів з дня 
опублікування до КП «БГВУЖКГ» за тел.: 46-924, 41-170 або за адресою: м. Боярка, вул. Леніна, 30.

кої ради від 03.04.2012 року № 32/1 
«Про встановлення вартості техніч-
ного обслуговування ліфтів в жит-
лових будинках м. Боярки», в яких 
врахована дуже мала доля прямих 
матеріальних витрат за цінами 2010-
2011 рр. та мінімальна заробітна 
плата, яка встановлена на той час .

Нині виникла необхідність змі-
ни тарифів на технічне обслугову-
вання ліфтів, враховуючи значне 
зростання цін на запасні частини, 
комплектуючі, паливно-мастильні 
матеріали, зростання мінімальної 
заробітної плати на 32,1 %, а також 
збільшення матеріальних витрат (за-
пчастини, комплектуючі) для покра-
щення їх технічного стану та інше.

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ

(кв. см) Площа Ціна (грн)

960 1 стор. 3840,00

480 1/2 стор. 1920,00

240 1/4 стор. 960,00

120 1/8 стор. 480,00

60 1/16 стор. 240,00

30 1/32 стор. 120,00

Нагадуємо, що розцінки на 
розміщення рекламних матеріалів 

в газеті «боярка-інформ» 
не змінилися:

З питань розміщення 
реклами  

в газеті «Боярка-інформ»,  
на об’єктах зовнішньої 

реклами та на сайті 
звертайтеся за адресою:  

м. Боярка, вул. Молодіжна, 77, 
тел.: (04598) 47079.

АНОНС

У Боярському краєзнавчому 
музеї заплановано вечір пам’яті, 
вечір занурення у минуле, при-
свячений видатному діячу, за-
служеному художнику України, 
художнику-ілюстратору дитячої 
книги, боярчанину Олесю Мико-
лайовичу Ткаченку (6.09.1934 — 
18.04.2005).

Він отримав від Бога особли-
вий дар спілкування з дітьми. 
Своєму покликанню присвятив 
більшу половину свого життя. 
Не одне покоління виросло на 
книжечках, героїв яких уяви-
ти допомагали саме ілюстрації 

Олеся Ткаченка. А це більш 
як півсотні книжок і журналів. 
Саме діти надихали творця на 
створення нових цікавих робіт. 

Якщо Вам цікаво дізнатись 
більше про Олеся Миколайо-
вича Ткаченка — радо чекати-
мемо на Вас 6 вересня 2014 року 
о 13:00 у нашому музеї на вечорі 
пам’яті людини, яка вміла ра-
діти і помічати те, чому звично 
радіють діти. 

Мар’яна Слєпова, 
науковий співробітник 

Боярського краєзнавчого музею

КОЛИСКОВА ДИТИНСТВА У ТВОРАХ ОЛЕСЯ ТКАчЕНКА
«ЗбЕРИ ДИТИНУ ДО ШКОЛИ»

НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ «ДАРИНКИ»

бОЯРСЬКА ДИТЯчА ШКОЛА 
МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ НАбІР УчНІВ  
НА 2014-2015 НАВчАЛЬНИЙ РІК

НА ІНСТРУМЕНТИ:

• Фортепіано.
• Скрипка та віолончель.
• Народні інструменти: баян,  

  акордеон, бандура, домра, 
  гітара, балалайка.

• Духові інструменти: труба, 
  флейта, сопілка, саксофон.

• Хореографія.
• Образотворче мистецтво.
• Вокал джазовий, естрадний.
• Вокал академічний, 

  народний (фольклор).
• Ударні інструменти

Вступні іспити відбудуться 6 вересня 
(субота) 2014 р. з 10:00 до 14:00 
за адресою: вул. Вокзальна, 33, 

тел.: 3-56-59
До заяви (ф-1) додається 

ксерокопія свідоцтва про народження.
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

ГОРОСКОП
ОВЕН

Період не обіцяє Овнам занепокоєнь і хвилювань, 
велике значення матиме фактор удачі. Пам’ятайте: 
фортуна мінлива! Особливо не слід піддавати ризику 
стосунки з коханою людиною, проявляючи надмір-
ну розважливість або шкодуючи зайвий раз зробити 
комплімент і сказати ласкаве слово!

ТЕЛЕЦЬ
Цей період віщує Тельцям чимало роботи, від 

якої не можна буде ухилятися і яку не вийде пере-
класти на когось іншого. Зате нагорода за виконану 
працю виявиться цілком задовільною. Займіться 
дрібними поточними справами.

БЛИЗНЮКИ
Не слід проявляти поспішності при втіленні в 

життя своїх планів. Можлива далека поїздка, яка 
допоможе визначитися з планами на майбутнє. У 
любові не слід плутати гордість з гординею, інакше 
сприятливий розвиток любовних відносин опи-
ниться під великим питанням. 

РАК
Період принесе нові любовні перемоги, а також 

успіх в суспільстві і нових друзів. Проявляйте това-
риськість - це дозволить зав’язати тривалі стосунки 
з цікавими людьми, які виявляться корисними і в 
сьогоденні, і в майбутньому. Якщо ви мрієте знайти 
друга за інтересами, то зараз саме час це зробити!

ЛЕВ
Період буде відзначений деякою конфліктністю, 

тому ви повинні зробити все можливе, щоб не до-
пустити сварок з близькими людьми і партнерами 
по роботі й бізнесу. Ви зможете закріпити вже до-
сягнуті успіхи і отримати гідну нагороду за раніше 
виконану роботу.

ДІВА 
Сприятливий час для нових творчих і ділових 

починань. Нарешті можна почати втілювати в жит-
тя свої давні мрії, а сил та енергії у вас вистачить на 
подолання будь-яких труднощів. Вам пощастить 
познайомитися з розумними і цікавими людьми, 
які допоможуть розібратися у власних проблемах і 
зрозуміти, в чому сенс життя.

ТЕРЕЗИ
Можливе хвилювання, пов’язане з ситуацією на 

роботі. Постарайтеся уникнути відкритих конфлік-
тів - все поступово владнається! Загалом період до-
сить вдалий. Серйозні зміни в особистому житті 
можуть очікувати вас, якщо ви самотні і перебуває-
те в пошуку другої половинки. Не бійтеся відкрити 
серце для любові - і вона сама знайде вас!

СКОРПІОН
Ймовірний сплеск особистої активності, яку ба-

жано спрямувати в правильне русло, щоб вона при-
несла тільки користь. Більшість складних питань 
доведеться вирішувати самостійно. Проявіть мак-
симум особистої відповідальності при виконанні 
професійних обов’язків.

СТРІЛЕЦЬ
Помилки, допущені в цей період, можуть стати 

причиною невдач. Постарайтеся чути голос розуму 
і прислухайтеся до думки людей, яким ви небайду-
жі. Це час для творчого пошуку, а не для початку 
важливих справ. Слід перечекати його, не намага-
ючись вирватися вперед і не починати боротьбу з 
конкурентами і опонентами.

КОЗЕРІГ
Час нових корисних ідей з майбутніми успіхами. 

Менше посвячуйте у свої справи сторонніх як на 
роботі, так і в особистому житті. Почуття, які ви-
никнуть у вас, не слід проявляти, доки ви не пере-
конаєтеся, що предмет симпатій готовий відпові-
сти вам взаємністю.

ВОДОЛІЙ
Уникайте різкості та надмірної амбітності, які 

можуть привести до конфліктів. Ваше прагнен-
ня контролювати все може призвести до проблем. 
Успіх чекає на тих, хто зможе показати партнерам, 
як потрібно вболівати за справу, і збере навколо 
себе згуртовану команду однодумців. 

РИБИ
Вас очікують візити гостей, які заберуть багато 

корисного часу. Важливо, щоб мрії Риб перейшли 
спочатку в ідеї, а потім у конкретні дії, спрямовані 
на досягнення бажаного, тоді є шанс покращити 
своє фінансове становище. 

Куплю старовинні книги, 
ікони, меблі, статуетки, 
годинники, посуд та інше

Тел.: (050) 534-56-27;
         (096) 593-11-34;
         (093) 456-99-96

Психолог-психотерапевт 
Марина Задирака 
проводить консультування

(050) 588-10-94

Втрачений 
диплом та до-

даток до нього 
про закінчення 
Економічного 

коледжу  
Державного ви-
щого навчаль-
ного закладу 
«Київський 

національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана» КВ 
№ 46833548, 

виданий на ім’я 
Буська Павла 
Юрійовича 30 

червня 2014 
року, вважати 

недійсним.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту КХ 
№ 37900149, виданий  28 травня 2010 року на ім’я Храпа-

чевської Вікторії Володимирівни Києво-Святошинською 
районною класичною гімназією, вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток КВ № 08277878, 
виданий у 2011 році Київським університетом ім. Бориса 
Грінченка на ім’я Приходько Євгенії, вважати недійсним.

ЗІТКАНА З МУЗИКИ

Після переїзду до Боярки, 
працювала у ЗОШ № 3 та ЗОШ 
№ 5. Створила вокальний колек-
тив «Альонушка». Ця талановита 
жінка виростила кілька співучих 
поколінь, прищепила любов до 
класичної музики, української 
пісні. Алла Яківна у своїй діяль-
ності прагне високих ідеалів добра, 
правди і справедливості, націо-
нальної гідності. До її думки при-
слухаються, цінують мудрі поради 
досвідченої, заслуженої діячки 
культури. Із своїм колективом — 
лауреатом та дипломантом фести-
валів ім. І. Козловського та ім. К. 
Стеценка — пережила багато твор-
чих злетів. То й не дивно, адже без 
зірок «Сузір’я» не існувало б! 

— Мені цікаво було знати, де 
черпає потужну організаційну 
силу дивовижна жінка. Чи додає 
сили усвідомлення, що вона має не-
абиякий талант від Бога?!

— Як писав Тарас Шевченко, 
«маєш крила, маєш силу — є куди 
літати». Я люблю свою роботу, 
колектив, з яким працюю, люблю 
рідне місто, країну. Бог благосло-
вив мене дітьми та онуками, ві-
рними друзями, тому я завжди у 
музичному пошуку. Інколи й уно-
чі готую партитуру, вишуковую 
акорди, якими б доторкнутися 
до сердець моїх шанувальників та 

слухачів. Обігріти б душі та сказа-
ти найприємніші слова особливо 
хочеться тим дітям, які зараз на 
передовій. Я вже висловлювала 
своє бажання організувати поїзд-
ку для мене. Власне, цьому й був 
присвячений мій звітний кон-
церт», — поділилася Алла Яківна. 

У складі народного ансамблю 
академічного співу «Сузір’я» сім 
голосів. Надія Карась, вчитель-
ка молодших класів ЗОШ № 3, 
Маріанна Шумаєва, піаністка, 
Любов Смірнова, технік-будів-
ник, Юлія Вишнякова, учениця 
11 класу, Любов Слободюк, се-
кретар МАН Київської області, 
Світлана Камінська, викладач 
інформатики. Колектив оновле-
ний, молодий. 

Першим, кого побачила се-
ред присутніх — міського голо-
ву Тараса Григоровича Добрів-
ського з дружиною, бо він сидів 
в кінці зали. Але двері таки рип-
нули… і він повернувся, кивнув 
головою, вітаючись. Я завмерла, 
і притримала двері. Тихесенько 
навшпиньках пройшлася і сіла. 
Ніхто більше не звернув увагу,  
бо на сцені лунала пісня, слова 
якої мурашками бігали по спи-
ні «Кру…кру…» , горіли свічки. 
«Музика грає, грає жалю завдає… 
» Шкода, що запізнилась.  

Виступ лауреата міжнародно-
го конкурсу імені Івана Козлов-
ського Надії Карась, яка заспіва-
ла пісню з глибокою темою «Два 
синочки», приворожив. Я пісню 
слухала вперше, але радісно й 
собі підспівувала. Надзвичай-
но витончено прозвучав романс 
«Місяцю ясний» з опери Гулака-
Артемовського «Запорожець за 
Дунаєм» у виконанні Юлії Ви-
шнякової. І як подяка за долю, за 
життя прозвучав наступний но-
мер «Алілуйя» Людкевича. 

Такі пісні, як «Любисток» 
Пашкевича на слова Луценка, 
«Ave verum» Моцарта налаштову-
вали на ліричний настрій. Осо-
бливий трепет і драматизм вне-
сла пісня «Сльоза майдану», яку 
написала Тетяна Софянова. А на 
завершення велично прозвучала 
пісня, яка була темою цього кон-
церту «Слава Україні» на слова 
В.С.Чаклаш, вчительки Боярської 
ЗОШ № 5, музика А. Я. Бібік. 

Затишна атмосфера, що ство-
рювалася на сцені головною ге-
роїнею цього вечора, неабияк 
єднала слухачів. Тож і мені зо-
всім не хотілося, аби концерт за-
кінчувався. Музика охоплювала 
мене і окриляла. Квіти, оплески, 
побажання — невід’ємна части-
на професійних артистів, якою є 
шанована жінка-патріот, заслу-
жений працівник культури Укра-
їни Алла Яківна Бібік. 

Заступник міського голови  
В. М. Дубовецький подарував 
квіти та побажав творчих успіхів, 
а також висловив готовність ви-
конавчого комітету допомагати 
колективу. Серед присутніх були: 
міський голова Т. Г. Добрівський, 
секретар ради Я. М. Яник, керів-
ник обласного відділу культури 
Т. В. Гресько, заступник керів-
ника відділу культури Н. І. Зура-
бян, голова клубу «Ветеран» А. А. 
Мартинюк, керівник ансамблю 
з села Крюківщина А. О. Подо-
лянець, представники народного 
хору «Надія», лікар-терапевт В. О. 
Барабаш, солістка хору «Співають 
ветерани» Д. І. Артюхова та багато 
інших гостей, хто поціновує твор-
чість Алли Яківни. Вітали і дякува-
ли. Дійсно, про її діяльність можна 
говорити лише з величезною вдяч-
ністю. От якби й ви послухали оте 
багатоголосся…

Валентина СІРОдаН, 
фото автора

Я завжди люблю слухати Аллу Яківну Бібік. Саме її життя було «за-
музичене» ще з ранніх літ. Із семи років співала у інтернатах. Доля 
ткала її особистість, переплітаючи піснями, зачаровуючи дивними 
мелодіями. Нелегким було її дитинство, бо маленькою рано осиротіла 
(коли їй було три — померла мама, через два роки не стало батька). 
Тому у п’ятирічному віці опинилася на Буковині, в інтернаті.


