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На базі Києво-Святошинської 
РДА створено обласний коорди-
наційний штаб «Захід» із питань 
мобілізації за добровільної учас-
ті семи районів: Макарівського, 
Бородянського, Фастівського, 
Васильківського, Обухівського, 
Києво-Святошинського та міста 
Ірпінь. 

23 січня відбулася нара-
да з представниками силових 
структур Київської області за 
участі голови облради Миколи 
Бабенка, народного депутата 
України Михайла Гаврилюка, 
міських голів та очільників РДА 
Київської області.

Як пояснила в. о. голови 
райдержадміністрації Мирос-
лава Смірнова, новоутворений 
штаб об’єднає зусилля силових 
структур, влади і громадськості 
для забезпечення правопоряд-
ку в Київській області шляхом 
патрулювання, допомоги учас-
никам АТО та їх сім’ям. При 
цьому робота координувати-
меться в трьох напрямках: різ-
ностороння допомога тим, хто 
перебуває в АТО, сприяння 
соціальній адаптації тих солдат, 

СТВОРЕНО «ЗАХІД» ДЛЯ 
ЗАХИСТУ НА СХОДІ

яких демобілізовано по закін-
ченні річного терміну служби, а 
також матеріальне забезпечен-
ня призовників. 

«На фронті з Київської об-
ласті з 10 тис. військових зали-
шилося воювати 9 тис., бо 900 
осіб поранено, близько 100 вби-
то. Зараз ми маємо підготувати 
і відправити ще 3 тис. солдат. 
І це мають бути, перш за все, 
ідейні люди, які реально хочуть 
захищати країну. Для цього ми 
повинні налагодити інформа-
ційне забезпечення, аби припи-
нити масову істерію та зменши-
ти супротив суспільства. 

Через неграмотно подану та 
перебільшену інформацію наші 
люди не сприймають ситуацію 
об’єктивно. Наше завдання — 
донести правду до кожного і 
підняти бойовий дух тилу», — 
повідомила Мирослава Михай-
лівна. 

Як стало відомо, куратори 
штабу від МВС першочерго-
во займуться організацією ін-
структажів та навчань вихідного 
дня, аби призовники почували 
себе впевнено.

Відповідно до Кодексу ци-
вільного захисту України, уряд 
прийняв рішення про запрова-
дження режиму надзвичайної 
ситуації на територіях Донець-
кої та Луганської областей. По 
всій території України, зокрема 
і на Київщині, запроваджується 

УРЯД ЗАПРОВАДИВ РЕЖИМ ПІДВИЩЕНОЇ
ГОТОВНОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

режим підвищеної готовності. 
Метою прийняття цих рішень 

є повна координація діяльності 
всіх органів влади для забезпе-
чення безпеки громадян і цивіль-
ного захисту населення.

У приміщенні Києво-Свято-
шинської РДА відбулась нарада з 
питань організації функціонування 
мережі дошкільних навчальних за-
кладів.

У зв’язку зі змінами у законо-
давстві щодо фінансування до-
шкільних навчальних закладів 
в. о. голови Києво-Святошин-
ської РДА Мирослава Смірнова 
обговорила із головами міських, 
сільських та селищної рад та за-
відуючими ДНЗ питання щодо 
порядку фінансування, орга-
нізації харчування дошкільних 
навчальних закладів.

Мирослава Смірнова за-
значила, що «законодавчих 
змін щодо ДНЗ не так багато, 
та вони є радикальними, саме 
тому потрібно якнайшвидше 
оптимізувати роботу відповідно 
до нових законодавчих норм.

Що ж до харчування у ДНЗ, 
то необхідно вивчити законо-
давчу базу. Бо фактично не від-
булося зміни власників ДНЗ чи 
розпорядників коштів, зміни-
лося лише джерело фінансу-
вання — відтепер це державна 
освітня субвенція.

Звичайно, фінанси обмеже-
ні, але головне — зберегти лю-
дям роботу. Для цього потрібно 
діяти оперативно і раціонально 
здійснити внутрішні перемі-
щення у кожному ДНЗ», - за-
значила Мирослава Смірнова.

ДНЗ: РОЗПОРЯДНИКІВ 
КОШТІВ НЕ ЗМІНЕНО

При Генштабі Збройних 
Сил розпочав роботу сер-
віс «запитання-відповідь», де 
можна дізнатися деталі та 
особливості мобілізації. Про 
це повідомив в. о. спікера 
Генштабу Владислав Селез-
ньов.

Він пояснив, що жите-
лі захоплених бойовиками 
регіонів «призиваються ви-
ключно на добровільних 
засадах», передає «Інтер-
факс-Україна». «Повістка — 
це не відправка в армію, а 
запрошення в районний 
військовий комісаріат для 
проходження певної про-
цедури медичного огляду та 
співбесіди з представниками 
військового комісаріату на 
предмет наявності підстав 
для отримання відстрочки 
від мобілізації».

ПОВІСТКА — ЦЕ ЩЕ НЕ 
ВІДПРАВКА В АРМІЮ

«За результатами цієї про-
цедури комісія буде прийма-
ти рішення стосовно кож-
ного громадянина України, 
який підпадає під мобіліза-
цію», — розповів Селезньов.

«Є певна процедура опо-
віщення громадян України. 
І в зв'язку з оголошенням 
мобілізації повістка є лише 
одним з методів оповіщення, 
але у відповідності з прийня-
тими нормами і правилами, 
повістки на блокпостах не 
роздаються», — запевнив він.

Як відомо, нова хвиля мо-
білізації торкнеться в першу 
чергу кількох пріоритетних 
категорій військових спеці-
алістів, серед яких розвідни-
ки, танкісти тощо.

Мобілізація почалася 20 
січня і пройде у 3 етапи за-
гальною тривалістю 210 діб на 
території 24 областей і Києва. 

Президент України Петро 
Порошенко біля Пам'ятного 
Хреста Героям Крут вручив дер-
жавні нагороди молодим бійцям 
антитерористичної операції. 

Серед двох нагороджених у 
цей пам’ятний день — боярчанин 
Андрій Назаренко, який з березня 

БОЯРЧАНИНА АНДРІЯ НАЗАРЕНКА 
НАГОРОДЖЕНО ЗА МУЖНІСТЬ

2014 року служить у 72 бригаді.
Указом Президента Укра-

їни лейтенанта Андрія Оле-
говича Назаренка за особисту 
мужність і героїзм, виявлені у 
захисті державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності 
України, вірність військовій 
присязі нагороджено орденом 

«За мужність» ІІІ ступеня. 
«Вам випала велика честь 

отримати заслужені нагороди 
на цьому святому символічному 
місці. Як і герої Крут, ви — сту-
денти, хоча трошки старші віком», — 
сказав глава держави, відзначив-
ши, що чимало студентів служать 
в АТО добровольцями. 

22 січня відбулося засідання 
міського штабу з питань координа-
ції надання допомоги військовос-
лужбовцям АТО та їхнім родинам. 

На початку зустрічі міський 
голова Тарас Добрівський поін-
формував присутніх про те що, 
20 січня в. о. голови Києво-Свя-
тошинської РДА Мирослава Смір-
нова провела нараду з питань мо-
білізації в районі. Під час наради 
було обговорено питання щодо 
пропагування мобілізаційних 
процесів та дій Української армії, 
надання допомоги пораненим та 
полоненим внаслідок військових 
дій у зоні АТО, співпраці з волон-
терами, а також щодо створення 
єдиного координаційного органу. 

Ці питання було розглянуто і 
на засіданні міського штабу. Го-
ловна тема — початок першого 
етапу четвертої хвилі мобілізації.

Про роботу на теренах Бояр-
ки доповів начальник військо-
во-облікового столу Анатолій 
Стороженко. За його словами, 
повістки про мобілізацію по-
винні отримати 114 боярчан. Із 
врученням 31 повістки виникли 
проблеми. Чоловіки, які підля-
гають мобілізації, переховують-

РОЗПОЧАТО ЧЕТВЕРТУ 
ХВИЛЮ МОБІЛІЗАЦІЇ

ся, родичі не повідомляють про 
їх місцезнаходження. Кількість 
добровольців значно зменшилась.

Вирішено залучити до ро-
боти по мобілізації дільничних 
інспекторів міліції. Адже ухи-
ляння від виконання військо-
вого обов’язку — це серйозне 
правопорушення. У роботі за-
сідання штабу взяли участь 
представники самооборони та 
волонтери, які займаються збо-
ром продуктів та матеріальної 
допомоги. «Люди вже втомили-
ся та виснажилися, а допомога 
потрібна постійно», — зауважи-
ла волонтерка Альона Суслова.

«Так, нам потрібен запас 
усього необхідного, щоб не до-
водилося працювати «з коліс», — 
підтримав волонтерів міський 
голова. — Мені доводилось від-
відувати військовий госпіталь. 
Під час спілкування з воїнами 
розумієш, наскільки нині сер-
йозна ситуація для усієї країни. А 
коли виходиш з дверей госпіта-
лю, то бачиш, що мирне населен-
ня абсолютно не розуміє загрози, 
живе своїм життям і навіть не 
думає про те, що в цей час хтось 
гине на сході України», — наго-
лосив Тарас Добрівський. 
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За інформацією Київського 
обласного департаменту ЖКГ і па-
ливно-енергетичного комплексу, 
КП «Боярка-Водоканал» займає 
17 позицію серед 42 водопоста-
чальних підприємств Київської 
області з тарифом за водопоста-
чання — 7,98 грн. та водовідве-
дення — 7,50 грн. за 1 м куб.

КП «Боярка-Водоканал» 
керується рішенням Боярської 
міської ради від 23.09.2005 р 
№ 105/11, п .2 ст. 28 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні», п. 2 ст. 14 ЗУ «Про 
житлово-комунальні послуги», 
«Порядком формування тари-
фів на послуги з централізова-
ного водопостачання та водо-
відведення», затвердженого 
постановою КМУ від 01 червня 
2011 р. № 869.

Тарифи, які нині діють на 
підприємстві, затверджені вико-
навчим комітетом міської ради 
від 1 вересня 2011 р. № 81/1, на 
підставі висновків Державної ін-
спекції з контролю за цінами в 
Київській області від 18.05.2011 
року № 102/11, 103/11, 104/11, 
105/11, 106/11, 107/11 та введені 
в дію з 03.10.2011 р.

Нині значно зросли витра-
ти, пов’язані з провадженням 
діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення з причин, які не залежать 
від КП «Боярка-Водоканал», а 
саме: амортизаційні відраху-
вання, стрімке підвищення цін 
і тарифів на паливно-енерге-
тичні ресурси, матеріалів, які 
необхідні для проведення ре-
монтних робіт. Ця складова та-
рифу має постійну тенденцію до 
зростання. Свою вартість має 
отримання необхідних дозволів, 
ліцензій, лімітів, а також сплата 
податків за використання землі 

Інформація по тарифах 
та надр. Зношене обладнання 
призводить до значних витрат, 
пов’язаних з ліквідацією ава-
рійних ситуацій. 

Вода, яка потрапляє до спо-
живачів, видобувається з артезі-
анських свердловин глибиною 
понад 100 м, розташованих пе-
реважно в Забір’ї. 

Для подачі мешканцям міс-
та води, її необхідно добути з 
глибини і за допомогою кількох 
підвищувальних станцій під-
няти тиск до потрібного рівня. 
Окрім додаткових витрат елек-
троенергії, це потребує вста-
новлення потужного насосного 
обладнання.

Впродовж тривалого часу 
підприємство «Боярка-Водо-
канал» за фінансової підтрим-
ки з бюджету Боярської міської 
ради здійснювало комплекс за-
ходів, спрямованих на запрова-
дження проекту диспетчериза-
ції та дистанційного керування 
свердловинами. 

Наступний етап покращен-
ня водопостачання передбачає 
заміну зношених азбестоце-
ментних труб. Триває робота по 
заміні насосного обладнання на 
більш економне та ефективне. 

Різниця вартості послуг во-
допостачання та водовідведен-
ня на території Київської об-
ласті досить значна та залежить 
від багатьох чинників. Тому не 
можна механічно порівнюва-
ти ціну на воду без врахування 
особливостей кожного насе-
леного пункту. Залишається 
тільки довіряти висновкам 
фахівців Національної комісії, 
що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, яка також 
приймає рішення та затверджує 
ціни на тариф на водопостачан-
ня та водовідведення. 

20 січня міський голова Та-
рас Добрівський провів нараду 
щодо будівництва в історичній 
частині шляхопроводу через за-
лізницю, яка розділяє місто на 
дві частини, та під’їзних шляхів.

За словами міського голо-
ви, робота над вирішенням цієї 
важливої для життєдіяльності 
міста проблеми триває вже не 
один рік.

Було проведено чимало 
консультацій та перемовин з 
керівництвом «Укрзалізниці» 
та Укравтодору, адміністрацією 
Національного аграрного уні-
верситету.

У нараді взяли участь: ди-
ректор ТОВ «Проектне бюро 
Київпроект» Віталій Ніщота, 
заступник начальника служби 
автомобільних доріг у Київській 

ДОРОГУ ДОЛАЮТЬ ТІ, ХТО РУХАЮТЬСЯ
області Василь Максимчук, на-
чальник відділу земельних ре-
сурсів НУБіП України Дем’ян 
Пальчиков-Козуб, директор 
НВФ «Містопроект» Дмитро 
Каплинський та інші.

Йшлося про вилучення зем-
лі під будівництво. Представ-
ник агарного університету пові-
домив, що потребує уточнення 
розмір земельної ділянки, що 
підлягає вилученню.

Замовник виготовлення тех-
нічного обґрунтування до стадії 
проекту — «Укрзалізниця». Але 
подальше фінансування проекту 
припинено. За словами учасни-
ків наради, до кінця не з’ясовано 
джерела фінансування. 

Будівництво власне шляхо-
проводу під залізницею бере на 
себе «Укрзалізниця». Але пот-
рібно на рівні держави знайти 

підтримку ідеї спорудження ще 
й під’їзних шляхів, адже Боярка 
чи не єдине місто, яке сполучає 
Одеську та Житомирську тра-
си і змушене пропускати через 
себе величезну кількість машин. 

Після досить ґрунтовного 
вивчення графічних матеріа-
лів, представлених проектанта-
ми, було визначено черговість 
подальших кроків. По-перше, 
вирішено звернутися до «Укр-
залізниці» з клопотанням про-
довжити фінансування виго-
товлення проекту будівництва. 
Необхідно також підготувати 
клопотання до Укравтодору 
щодо підтримки проекту бу-
дівництва шляхопроводу та 
під’їзних шляхів. Наступним 
кроком має стати звернення до 
відповідних інстанцій щодо ви-
лучення землі, яка потрапляти-
ме в зону будівництва. 

«Спорудження шляхопро-
воду — це масштабний проект, 
який потребує залучення зна-
чних коштів і, зокрема, дер-
жавних, — наголосив Тарас 
Добрівський. — Адже через 
Боярку рухається величезний 
автотранспортний потік. Тому 
будівництво шляхопроводу ціл-
ком можна віднести до питань 
державної ваги. Знаю, що ре-
алізувати проект надзвичайно 
складно, але ми не збираємося 
опускати руки».

22 січня міський голова Та-
рас Добрівський провів нараду, 
присвячену обговоренню по-
дальшої долі міського стадіону. 
Відомо, що торік вдалося отри-
мати акт про право власності на 
землю, де розташований стадіон 
«Зеніт». У цьогорічному бюджеті 
передбачено кошти на розробку 
проекту міського стадіону, а та-
кож на будівництво приміщень 
для спортсменів.

Ініціативна група у складі 
міських депутатів, керівників 
спортивних секцій та інших за-
цікавлених осіб висловила про-
позиції до проекту. Серед них 
були і дуже слушні. 

Так, прозвучала ідея щодо 
створення умов для занять лег-
кою атлетикою, адже повноцін-
них баз легкоатлетичного спря-
мування в Україні дуже мало. 
Будівництво легкоатлетичного 

МІСЬКИЙ СТАДІОН РЕКОНСТРУЮВАТИМУТЬ

комплексу може стати перспек-
тивним напрямком, допоможе 
залучити інвесторів і згодом до-
зволить Боярці приймати зма-
гання високого рівня. 

Йшлося  про використання 
напрацювань покійного влас-
ника стадіону Андрія Плак-
сицького, зокрема, проекту-
вання двох футбольних газонів 
та поля зі штучним покриттям. 

Окремо обговорено необхід-
ність створення комфортних 
умов для спортсменів. Це мо-
жуть бути блочні конструкції з 
роздягальнями, туалетами, ду-
шовими кабінами, тренерські 
та суддівські кімнати тощо.

Міський голова представив 
також присутнім новопризна-
ченого директора Боярської 
міської ДЮСШ Сергія Дзюбіна.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

В. о. голови Києво-Свято-
шинської райдержадміністрації 
Мирослава Смірнова зустрілася 
з новопризначеним військовим 
комісаром Києво-Святошинсько-
го району Олегом Валентинови-
чем Гончаруком з метою обгово-
рення подальшої співпраці. 

«Маємо розуміти, наскільки 
важливо сьогодні діяти разом. 
Найближчим часом плануємо 
сформулювати список речей, 
які мобілізований повинен 
мати, а також створимо перелік 
того, що надають у військових 
частинах. Першочергово зосе-
редимо увагу також на зборі до-
помоги: продуктів харчування, 

засобів гігієни, військового об-
ладнання», — повідомила Ми-
рослава Смірнова. 

КАДРОВІ ЗМІНИ

27 січня Голова Державної фі-
нансової інспекції України Мико-
ла Гордієнко представив колекти-
ву Держфінінспекції в Київській 
області новопризначеного на-
чальника інспекції Олександра 
Ліпінського.

Олександр Анатолійович, за 
словами Миколи Гордієнка, не 

нова людина, а вже досвідчений 
фахівець зі значним стажем робо-
ти в органах ДКРС. З 2008 року і 
до нині Олександр Ліпінський 
працював начальником Василь-
ківської об’єднаної держфінін-
спекції і зарекомендував себе як 
ініціативний, цілеспрямований 
та наполегливий керівник. 

Рiшенням Наглядової 
ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕР-
ГО» обрано Поливяного Iвана 
Олексiйовича головою Правлiння 

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 15 
січня 2015 року термiном на 3 
роки згiдно із Статутом..

Згідно із заявками мешкан-
ців, які надійшли до аварійно-
диспетчерської служби управ-
ління, робіт виконано на 98 %:

• аварійних — 117
• сантехнічних — 234, 
• з електропостачання — 105;
•будівельно-ремонтних — 31;
• ліфтивих - 168.

Дільницею благоустрою
проводилась ревізія та поточ-

ний ремонт вуличного освітлення: 
• замінено15 ламп освітлення, 
• відремонтовано 7 ліхтарів; 
• встановили нові знаки дорож-

нього руху по вул. Молодіжній, 
відновлено 2 дорожніх знаки; 

• кроновано 9 аварійно-небез-
печних дерев зокрема по вул. 
Лісовій, 5, вул. 50 років Жовтня; 

• зрізано 5 аварійних дерев; 
• ліквідовано 5 стихійних сміт-

тєзвалища. 
Ремонтно-будівельною дільницею:

• проведено заміну вхідних дверей у 

будинкупо вул. Щорса, 31;
• замінено вікна в гуртожитку по 

вул. Щорса, 31;
• тривають ремонтні роботи під’їздів 

у будинках житлового фонду по вул. 
Молодіжній, 77, п. 2, Гоголя, 50;

• проведено частковий ре-
монт даху п’ятиповерхового бу-
динку по вул. 50 років Жовтня, 
10 та відновлено роботу водо-
стічної системи з даху. 

Юридично-договірним відді-
лом проводилися роботи щодо 
укладання договорів з власника-
ми приватних будинків на виве-
зення твердих побутових відхо-
дів, у ході роботи було укладено 
32 договори та рознесено 381 
попередження мешканцям при-
ватного сектора щодо їх забор-
гованості за вивіз ТПВ.

Дільницею з обслуговування бу-
динків та прибудинкової території:

• проведено поточний ре-
монт системи опалення по вул. 

Жуковського, 1 та стояка подачі 
холодної води у підвалі за адре-
сами: вул. Білогородська, 25,       
п. 4 та Крупської, 56/3;

• замінено ділянки каналі-
заційної системи у підвальних 
приміщеннях у будинку по вул. 
Білогородська, 41;

• проведено ремонтні робо-
ти каналізаційної системи в бу-
динку по вул. Білогородська, 41;

• проведено роботи із заміни 
каналізаційної мережі в будинку 
по вул. Молодіжній, 65, під’їзд 3; 

Дільниця теплопостачання:
• ліквідовано аварію тепло-

мережі (ринок Молодіжний) 
для будинків № 57, № 59, № 61, 
по вул. Молодіжній;

• прокладенно нову повітря-
ну трасу теплопостачання для 
Гоголівського масиву (район 
ринок «Молодіжний»), забез-
печено теплом шість будинків.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
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Військова техніка, обладна-
на захисними екранами, — це 
відповідь російським агресо-
рам від українських інженерів 
та численних волонтерів. Саме 
такі бронемашини нині ряту-
ють життя нашим хлопцям. 

Приємно констатувати 
факт, що вже 17 БТРів та 4 
БРДМи посилені захисними 
екранами завдяки старанням 
боярчан.

Про це «Боярка-інформ» 
розповів начальник Бояр-
ського лінійного виробничо-
го управління магістральних 
газопроводів Сергій Вижанов.

«Ось вже півроку праців-
ники нашого підприємства 
займаються виготовленням 
та встановленням захисних 
екранів на військову броне-
техніку», — розповідає Сергій 
Васильович.

За його словами, все роз-
почалося після звернення 
волонтерів до керівництва 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та 
УМГ«КИЇВТРАНСГАЗ», у 
результаті якого був розробле-
ний комплекс спільних дій, 
втілення наукових розробок у 
життя потребувало від наших 
фахівців освоєння додатко-
вих знань. Адже їм довелося 
навчитися працювати з над-
міцними металами, зокрема, 
з легованою конструкційною 
сталлю 20ХГС. 

А як інакше? Підтримка 
боєздатності армії — це пря-
мий обов’язок кожного гро-
мадянина, — без зайвої па-

ВАГОМИЙ ВНЕСОК ГАЗОВИКІВ БОЯРСЬКОГО ЛВУ МГ  У ПЕРЕМОГУ

З кожним днем волонтер-
ський рух у Боярці стає дедалі 
масштабнішим. Для невелико-
го містечка такий патріотизм 
можна вважати знаковим.

Волонтери збирають одяг, 
продукти, ліки, обладнання, 
плетуть маскувальні сітки, ви-
готовляють поживні та цілющі 
смаколики для наших хлопців.

Цього тижня до Волон-
терської Сотні Боярки при-
єднався Київський обласний 
спеціалізований будинок 
дитини. На чолі з головним 
лікарем Наталією Власенко 
співробітники закладу сплели 
кілька маскувальних сіток для 
батальйону «Азов». Днями в 
зону АТО вирушила машина 
з гуманітарним вантажем, до 
якого співробітники закла-

Н А Ш А  С И Л А  —  В  Є Д Н А Н Н І

ду додали домашні пиріжки з 
картоплею та варенням, мат-
раци для утеплення стінок 
бліндажів, домашню консер-
вацію, ковбасу та іншу смако-
ту. І це — тільки початок на-
шої співпраці!

Важливим досягненням 
у діяльності Волонтерської 
Сотні Боярки є здатність до 
об’єднання. Нині ми спів-
працюємо з Києвом, Вишне-
вим, Тарасівкою, Білогород-
кою, Княжичами, Жорнівкою, 
Плисецьким та Васильковом. 
Відбувається координація на-
прямків допомоги, зважаючи 
на потреби наших бійців у зоні 
АТО.

Чудовим сюрпризом для 
вояків стала передача від жи-
теля Жорнівки, місцевого 
фермера Сергія. Серед зими 

поїсти свіжу зелену цибуль-
ку — це і смачно, і здорово. За 
відгуками, хлопці відчули себе 
не тільки наче вдома, а ще й 
ніби влітку! Свіжа зелень ста-
ла чудовим доповненням до 
сушених борщів, які користу-
ються шаленою популярністю 
у хлопців на блокпостах, бо і 
смачні, і легкі в приготуванні, 
адже однією порцією мож-
на нагодувати 40 бійців! Над 
виготовленням цих перших 
страв працює ціла команда ді-
вчат з Боярки, Тарасівки, Ви-
шневого та Жорнівки.  

Недавно «народні уміль-

тетики говорить керівник 
підприємства. — Бронетех-
ніка, обладнана захисними 
екранами, рятує екіпажі від 
гранатометів. Схему такого 
захисту розробили фахівці 
Міноборони. Суть цих реші-
ток у тому, щоб не дозволити 
кумулятивній гранаті проби-
вати броню: спрацьовує під-
ривач цієї гранати і броня не 
пробивається, а екіпаж лиша-
ється живий». 

Як з’ясувалося, зварюван-
ня металевих конструкцій по-
требувало від робітників осо-
бливої ретельності. Навіть зріз 
металу перед зварюванням 
має значення: він має бути 
ідеально прямим. В іншому 
випадку — граната може піти 
іншою траєкторією і спрацю-

вати на броні. Для різання та 
рубки металу використову-
ється цілий арсенал спеціаль-
них інструментів та обладнан-
ня. Потрібно було навчитися з 
ним працювати.

«Ці роботи вимагають від 
наших працівників дуже точ-
ного дотримання вимог тех-
нічної документації, оскільки 
це забезпечує бронемашинам 
максимальний захист від ура-
ження, — розповідає Сергій 
Вижанов.

Незамінними виконавця-
ми таких робіт виявили себе 
наші працівники: слюсарі з 
ремонту технічних установок 
Василь Солоніна та Віталій 
Баранов, електрогазозварни-
ки Андрій Бойчук, Володи-
мир Чапля та Роман Скоро-

ход, електромонтер Сергій 
Хмелик, слюсар Євген Гу-
щин, лінійний трубопровід-
ник Володимир Яценко, то-
кар Борис Новак, економіст 
з матеріально-технічного по-
стачання Андрій Собко та ін-
женер з охорони праці Сергій 
Корчинський. 

Завдяки небайдужості та 
високій відповідальності во-
діїв автотранспортного госпо-
дарства Боярського ЛВУ МГ 
проведено капітальний ре-
монт автомобіля ГАЗ-53, який 
під час використання в АТО 
було серйозно пошкоджено. 

До речі, один з наших воді-
їв Євген Івженко з 20 березня 
2014 року бере участь в АТО — 
служить у в/ч А1232. 

Я щиро вдячний усім нашим 
працівникам, які долучилися 
до цієї справи. І пишаюся тим, 
що Боярське ЛВУ МГ робить 
свій скромний внесок у спільну            
перемогу та мир».

В Україні триває Третій Наці-
ональний конкурс «Благодійна 
Україна». Мета — пошук і відзна-
чення кращих благодійників та 
найефективніших благодійних 
ініціатив. 

Конкурс «Благодійна 
Україна», заснований Асоці-
ацією благодійників України, 
є знаковою подією у благо-
дійному житті нашої країни. 
Нині це єдиний діючий за-
гальнонаціональний проект 
з відзначення кращих добро-
чинців. Його значення для 
суспільства визнали експер-
ти, які два роки поспіль на-
зивають конкурс «Благодійна 
Україна» найбільш ефектив-
ною і корисною подією для 
розвитку благодійності.

Долучіться до вшанування 
благодійників! 

Докладна інформація, но-
мінації та умови участі на 
офіційному сайті конкурсу tp: 
blagoukraine.org.

Кінцевий термін подання 
заявок на конкурс — 15 люто-
го 2015 року.

ШУКАЮТЬ 
КРАЩИХ 
ДОБРОЧИНЦІВці» з Жорнівки запропонува-

ли новий прилад для сушіння 
овочів — сушку, виготовлену 
з холодильника! Цей чудовий 
винахід дозволяє зекономити 
електроенергію та час. Осно-
ва — холодильник, у якому за-
мість попередньої «начинки» 
встановлено тепловентилятор. 
Завдяки отвору з гофротрубою 
здійснюється циркуляція теп-
лого повітря, овочі сушаться 
швидко та не потребують до-
даткових зусиль, пов’язаних з 
переставлянням лотків у зви-
чайній сушці. 

Юлія Апостолова

Як повідомила волонтер      
Наталія Долгова, збирання та пе-
редача допомоги нашим воякам 
не припиняється.

Так, під час Новорічних свят 
військовослужбовці відчули те-
пло сердець своїх земляків. Ак-
тивісти зібрали та відправили 
гостинці і теплі речі воякам, які 
служать у Генічеську, Маріу-
полі, Новоайдарі, Волновасі та 
Дзержинську. 

24 січня волонтери відпра-
вили цілий автобус з продук-
тами й теплими речами воякам 
батальйону «Миротворець».

Також за пожертви небайду-
жих волонтери одягли одного з 
вояків перед відправкою до ар-
мії. Ще одному передали комп-
лект теплих речей у зону АТО.

За словами координатора 
міського штабу, волонтера Альо-

ни Суслової нині налагоджено 
співпрацю із Забірською ЗОШ 
в особі волонтера Ольги Коваль. 
Нині активісти збирають листи 
від дівчат хлопцям, які воюють 
на сході, адже День закоханих 

— це ще один привід розповісти 
воякам про те, як ми їх любимо 
та чекаємо їхнього повернення. 

Триває ротація батальйону 
«Київщина» і наші волонте-
ри долучилися до забезпечен-
ня вояків усім необхідним. «У 
хлопців є певні потреби. Усі, 
хто хоче допомогти, нехай звер-
таються до мене за телефоном: 
(098) 477-03-08, — говорить 
Альона Суслова. — Також бу-
демо вдячні за надання фінан-
сової допомоги. Благодійні 
внески можна перерахувати на 
картковий рахунок у Приват-
банку № 5168755601857259».

НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
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15 січня 2015 року славно-
звісному журналу іноземної літе-
ратури «Всесвіт» виповнилося 90 
років. На урочистості, присвяче-
ні цій знаменній даті, була запро-
шена редакція «Боярка-інформ». 

Такої честі ми удостоїлися 
завдяки давній і плідній друж-
бі колективів обох видань. Не 
останню роль тут відіграла та 
обставина, що депутат Бояр-
ської міськради, заслужений 
журналіст України Ніна Харчук 
працює в журналі відповідаль-
ним секретарем. Відповідно і 
на минулорічному відзначенні 
150-річчя від дня народжен-
ня Володимира Самійленка 
го-ловний редактор «Всесвіту» 
Дмитро Дроздовський виступив 
у Боярці з блискучою доповіддю 
«Самійленко — перекладач».

 Тоді боярська публіка була в 

У ГОСТЯХ У ЖУРНА ЛУ «ВСЕСВІТ»
захопленні від виступу знаного 
у світі перекладача і літерату-
рознавця. Він майстерно пред-
ставив перекладацький хист 
Самійленка. Пам’ятаймо, Воло-
димир Самійленко похований 
на Боярському городищі біля 
Свято-Михайлівської церкви. 

Отже, до зали Дипломатич-
ної академії прийшли понад 
двісті друзів журналу — автори, 
представники дипломатичного 
корпусу, творчих спілок, коле-
ги-журналісти, лауреати премії 
«Всесвіту» у галузі перекладу.

Численні виступи-привітан-
ня з побажанням продовжувати 
неоціненну роботу журналу в 
донесенні до українського чи-
тача кращих зразків світової 
літератури рідною мовою були 
доповнені врученням нагород 
лауреатам премії «Всесвіту» 
«ART TRANSLATIONS» імені 
Миколи Лукаша за 2012 і 2014 
роки Галині Вербі, Геннадію 

Переповнену залу зібрав Бо-
ярський будинок культури 16 
січня 2015 року на відзначення 
пам’яті відомого українського 
поета-шістдесятника Василя Си-
моненка. Ініціатор і організатор 
заходу — знаний у місті хірург 
український патріот Володимир 
Павлович Вітюк. Зважаючи на 
визначну постать поета, участь у 
літературно-мистецькій компози-
ції взяли кращі митці міста. 

Відкрив концертну програ-
му заслужений артист України 
Віталій Свирид. Проникливе 
виконання співаком пісень на 
слова Василя Симоненка задали 
високу тональність подальшому 
перебігу подій, передбаченого 
сценарієм, майстерно продума-
ним і скомпонованим працівни-
ками Будинку культури на чолі з 
директором Тетяною Івановою.

Подібного культурно-мис-
тецького заходу, сміливо мо-
жемо твердити, Боярка ще не 
знала. Зі словами пошанування 
Василя Симоненка, деклама-
цією його віршів, виконанням 
пісень на слова поета цього 
дня на сцену піднімалися зна-
ні особистості і шкільна молодь. 
Усі вони творили неповторний 
образ поета-борця, поета-па-
тріота, провісника незалеж-
ності України. Особливої ваги 
боярські урочистості зажили за 
умови, що на державному рівні 
пам’ять про поета, на жаль, не 

БОЯРСЬКІ УРОЧИСТОСТІ, ПРИСВЯЧЕНІ 80-РІЧЧЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

була належно вшанована. Отже: 
Боярка, 16 січня 2015 року.

Як і належить, освятив дій-
ство настоятель Свято-По-
кровської парафії УАПЦ отець 
Дмитро Присяжний. І ось на 
сцені Герой України, народний 
артист Анатолій Паламаренко, 
відомий широкому українсько-
му загалу як неперевершений 
декламатор Шевченкового сло-
ва. Творчу глибу поезії Василя 
Симоненка, як зізнався артист, 
йому ще слід опанувати. Вико-
нані Паламаренком твори Си-
моненка не в одного в залі ви-
кликали сльозу.

Народ мій є! Народ мій 
завжди буде!

Ніхто не перекреслить 
мій народ!

Пощезнуть всі 
перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд.
Симоненко завжди був акту-

альним, але в наш час військо-
вої агресії Росії його творчість 
зазвучала ще з більшою силою:

Ви, байстрюки катів 
осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його 

гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Особливим щемом від-

значався виступ заслуженого 
артиста України, кобзаря, ке-
рівника славнозвісного гурту 
«Хорея козацька» Тараса Ком-
паніченка. Василь Симонен-

ко прожив лише 28 років, але 
талан його перевершив життя 
цілих поколінь. Ось і Тарас ви-
конав пісні-реквієми, що під-
тверджують невмирущу силу 
Симоненкового слова.  

Концертна програма супро-
воджувалася прослуховуванням 
записів із голосом Василя Си-
моненка. Так, із своєї небесної 
далечини поет, ніби запитував 
присутніх і застерігав:

Ти знаєш, що ти — Людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої одні.
Неповторно декламує Ва-

силя Симоненка Володимир 
Вітюк. Цього дня він виходив 
на сцену двічі — із поезією і не 
менш поетичною прозою. Не-
перевершений знавець твор-
чості Симоненка, Володимир 
Павлович усім своїм життям до-
водить велику любов до Украї-
ни, глибокий патріотизм і зако-
ханість у творчість Симоненка, 
якого може цитувати безмежно. 

Демонстровані поряд зі 
сценою світлини про життє-
вий шлях поета унаочнювали 
коротке перебування генія на 
українській землі. Народився 8 
січня 1935 року в селі Біївці на 
Черкащині, виростав без батька. 
Любов до матері згодом викли-
кала у поета цілий цикл поезій, 
присвячених матерям, жінкам-
трудівницям. Закінчив із Золо-
тою медаллю середню школу, 
факультет журналістики Київ-
ського університету, працював 

у черкаській періодиці. З 1960 
року — член Київського клубу 
творчої молоді. З того часу по-
ряд нього були поетичне слово, 
а також Алла Горська, Іван Драч, 
Ліна Костенко, Іван Світлич-
ний, Євген Сверстюк, Василь 
Стус, Микола Вінграновський, 
Михайло Брайчевський — 
ціла когорта особистостей, які 
здійснювали мрію про націо-
нальне відродження, державну 
незалежність України. З ними 
він досліджував потаємні по-
ховання жертв сталінського 
терору. Завдяки цим пошукам 
тисячі людей мають можливість 
нині пом’янути рідних, зака-
тованих енкаведистами і виве-
зених до Биківнянського лісу 
під Києвом. Страшні сторінки 
радянської історії Симоненко 
відображував у своїх віршах, а 
тому, звичайно, його не друку-
вали, переслідували. На станції 
у Черкасах 1962 року міліціоне-
ри його схопили і жорстоко по-
били, відбили нирки. Невдовзі, 
наступного року Василь Симо-
ненко помер нібито від раку…

За життя поета вийшла лише 
одна збірка поезій «Земне тяжін-
ня». Хоча за 15 років літературної 
праці написав численні поезії, 
новели, статті, рецензії, створив 
казки для дітей і дорослих.

Визнання і широка попу-
лярність прийшли до Симонен-
ка після його смерті. Така у нас 
сумна українська традиція. 1995 
року йому було присуджено 

(посмертно) Державну премію 
України імені Тараса Шевченка.

Символ національного про-
будження, сурмач епохи, витязь 
молодої української поезії — та-
ким постав Василь Симоненко 
у виступах боярчан: поетеси 
Лесі Коваленко, директора Бо-
ярської ЗОШ № 1 Катерини 
Мелашенко та її учнів. Поетеса-
бард Тетяна Володай викона-
ла спеціально підготовлену до 
урочистостей пісню на слова 
Василя Симоненка «Чорні від 
страждання мої ночі…»

Заключним акордом кон-
церту був виступ народного 
козацького фольклорного ан-
самблю «Горлиця» (керівник 
Любов Рачинська). Боярський 
міський голова Тарас Добрів-
ський, який приєднався до по-
шанування поета, подякував 
і окремо привітав кожного з 
учасників літературно-мис-
тецького дійства на боярській 
сцені.

І ось у виконанні представни-

Федорову і Всеволоду Ткаченку.
Вручив нагороди колишній 

багатолітній головний редактор 
журналу Олег Микитенко, який 
і нині працює редактором-кон-
сультантом. Саме він виголосив 
на початку урочистостей роз-
логу доповідь про історію ство-
рення «Всесвіту» і важку фінан-
сову скруту редакції нині. 

Великий інтерес присутніх 

ків трьох поколінь співаків — Лю-
бові Рачинської, Наталії Горенко 
та Валерії Гоц — пролунала пісня, 
яку підхопив увесь зал:

Можна все на світі 
вибирати, сину, 

Вибрати не можна 
тільки Батьківщину. 

Присутні у залі боярчани — 
учасники АТО підвелися: вони сво-
їм життям підписуються під кож-
ним словом Василя Симоненка.

Ніна Харчук, 
заслужений журналіст України

викликав виступ-спогад ко-
лишнього головного редактора 
«Всесвіту» Дмитра Павличка. 
Перший заступник міністра 
культури України Ігор Ліховий 
вручив керівництву журналу 
Почесні Грамоти міністерства 
культури України.

Численні виступи чергува-
лися з вокальними імпрезами 
головного редактора газети 
«Боярка-інформ», лауреата 
премії імені Володимира Са-
мійленка, члена НСПУ Тетя-
ни Володай. Вона талановито 
виконала власні музичні ком-
позиції на слова Володимира 

Самійленка, Василя Симонен-
ка, бельгійської поетеси Ліліан 
Вутерс. У залі були присутні 
перекладач поетеси з французь-
кої Дмитро Чистяк і представ-
ник Бельгійського посольства в 
Україні. Приємно усвідомлюва-
ти, що відомості про Боярку та 

її митців розносяться по світах.
Щиро вітали «Всесвіт» пред-

ставники делегації літераторів з 
Азербайджану. Саме цього дня 

було презентовано спеціальний 
номер журналу, присвячений 
азербайджанській літературі. 
Радо вітав українсько-азербай-
джанські літературні взаєми-
ни народний депутат України, 
член комітету з питань культури 
і духовності Сергій Тарута.

ПОДІЇ КУЛЬТУРИ
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У Києві на старовинному 
будинку по вулиці Горького, 14 
відкрито меморіальну дошку 
Олександру Федоровичу Кістя-
ківському (1833-1885) — україн-
ському юристу, історикові права, 
професору Київського універси-
тету Святого Володимира, люди-
ні, яка стояла біля джерел вітчиз-
няного правознавства. Подія 
була приурочена до 130-річчя з 
дня смерті вченого. Його могила 
на київському Байковому кладо-
вищі дбайливо оберігається.

  
 У радянські часи його ім’я 

підлягало забуттю. Ще б пак: 
Олександр Кістяківський був 
яскравим представником укра-
їнської культури другої по-
ловини XIX століття, членом 
київської Старої громади неле-
гальної організації української 
інтелігенції Києва, що займа-

лася громадською, культурною 
та просвітницькою діяльністю 
і діяла аж до горезвісного ро-
сійського Емського указу  1876 
рр. Поруч з ним були Володи-
мир Антонович, Михайло Дра-
гоманов, Павло Житецький, 
Олександр Кониський, Ми-
кола Костомаров, Панько Ку-
ліш, Микола Лисенко, Тадей 
Рильський, Олександр Русов, 
Михайло Старицький, Павло 
Чубинський… 

У своїх наукових працях 
Олександр Кістяківський 
утверджував розбудову пра-
вової системи і торжество в 
суспільному житті морально-
правових норм, що неабияк 
дратувало владу як царську, так 
і радянську. 

Але найвагоміший його на-
уковий внесок — це зібрані, 
систематизовані і видані ним у 
1879 році «Права, за якими су-
диться малоросійський народ». 
То був збірник старих законів 
і правил судового устрою, які 
впродовж століть діяли в Укра-
їні. На сьогодні ця книга має 
значення видатної пам’ятки 
української правової культури. 

У наш час ідеї Кістяківсько-
го про повагу до гідності й прав 
людини та гарантій її соціаль-
ного, економічного, політич-
ного і культурно-національ-
ного буття не лише становлять 
науковий інтерес, але й мають 
фундаментальне значення для 
розвитку демократичної Укра-

їнської держави.
Все це говорили числен-

ні виступаючі, які прийшли 
20 січня на відкриття мемо-
ріальної дошки: представник 
Товариства «Чернігівське зем-
ляцтво» поет Микола Ткач 
(Олександр Кістяківський по-
ходив з Чернігівщини), радник 
голови Голосіївської районної 
в місті Києві державної ад-
міністрації Євген Аврамен-
ко, член-кореспондент НАН 
України Станіслав Довгий, 
директор Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, академік Юрій 
Шемшученко, колишній мі-
ністр юстиції України, народ-

ний депутат України кількох 
скликань, доктор юридичних 
наук Микола Онищук, поет 
Іван Драч та інші. Молитву та 
освячення пам’ятної дошки 
здійснив священик Україн-
ської Православної Церкви 
Київського патріархату отець 
Петро. Присутні оплесками 
привітали автора меморіальної 
дошки Володимира Щура.

Люди згадували не лише 
самого Олександра Кістя-
ківського, але й його роди-
ну, зокрема, синів: видатного 
вченого в галузі фізикохімії, 
академіка АН СРСР Володи-
мира Кістяківського (1865-
1952), правознавця і філософа, 

ВШАНУВАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ РОДИНИ КІСТЯКІВСЬКИХ
одного з організаторів Ака-
демії наук України Богдана 
Кістяківського (1868-1920), 
державного діяча, міністра 
внутрішніх справ України ча-
сів Гетьманату Ігоря Кістяків-
ського (1876-1940). Не забули 
й онука Георгія (Джорджа), 
про якого емоційно промовив 
Іван Драч: «Організаторам, за 
чиї кошти робилася пам’ятна 
дошка, треба згадати Джоржа 
Кістяківського — українсько-
го й американського фізика, 
помічника Ейзенхауера. Доля 
його — як доля Сахарова: спо-
чатку бомбу зробив, а потім 
став боротися за мир. Думаю, 
ми тільки починаємо цю всю 
справу, попереду багато робо-
ти». Роботи, дійсно, багато…

Боярський читач може ціл-
ком логічно зауважити: відкри-
ли меморіальну дошку в Києві; 
а до чого тут наша Боярка? Вся 
інтрига полягає в тім, що все, 
про що поважні академіки, на-
родні депутати України і по-
ети говорили на київській ву-
лиці Горького, вони з повним 
правом можуть повторити і в 
Боярці на нашому Хрещатику, 
82 біля БОЯРСЬКОГО ДОМУ 
КІСТЯКІВСЬКИХ.

Ця тема для Боярки не така 
вже й нова. Звучала вона не раз 
і на сторінках боярських газет. 
Втім, не зайве й нагадати. 

Читайте продовження в        
наступному номері газети. 

Микола Кучеренко

Саме ці слова стали провідним 
лейтмотивом вечора пам’яті, який 
відбувся 29 січня в Навчально-
оздоровчому комплексі Київсько-
го військового ліцею ім. І. Богуна.

Саме 29 січня 1918 року у 
бою під Крутами, що на Чер-
нігівщині, понад 300 курсантів 
військової школи, студентів та 
гімназистів, рішуче відстоюю-
чи право українського народу 
жити у власній державі, вступи-
ли у нерівний бій із значно пе-
реважаючим, добре озброєним 
і вишколеним противником, 
впродовж кількох днів стриму-
ючи на підступах до Києва ве-
личезну більшовицьку армію. 

29 січня 2015 року 200 вій-
ськових ліцеїстів-богунівців 
вшанували пам’ять героїв Крут.

«Клянемося за щастя України 
віддати все…»

«Не плачте, мамо… Глянь-
те — сиві птиці Летять на Укра-
їну з чужини. Лелеки, мамо! Я 
заснув, і сниться, Немов мене 
до Вас несуть вони…». Саме ці 
слова відкривають поетично-
музичну композицію, які під-
готували юні ліцеїсти-богунівці 
під керівництвом майора запасу 
прикордонних військ Олексан-
дра Миколаєнка. 

А далі — у рядку віршовано-
му, у слові прозовому, у зойку 
пісенному, у документах істо-
ричних, у свідченнях очевидців, 
у схемах бою та фотографіях 
сторінку за сторінкою відкриває 
історія всю трагедію і всю велич 
відчайдушного подвигу юних. 

Який по-своєму допомагає 
зрозуміти і осягнути нинішні 
події. Бо, як відомо, історія роз-
вивається по спіралі. Відтак, не 
знаючи свого минулого, ти про-
сто не вартий свого майбутньо-
го. Яке повністю залежить від 
сучасності і сучасників. 

При нагоді зазначимо, що 
неоціненну допомогу в прове-
денні заходу надали бійці спе-
ціалізованої пошукової групи 
«Корчагінець» (командир — во-
їн-інтернаціоналіст Володимир 
Остролуцький) Всеукраїнсько-
го фонду пошуку «Пам’ять». 
Зокрема, завдяки «корчагінцю» 
Олегу Остапенку юні богунівці 
отримали можливість не просто 
побачити, а й потримати в руках  
легендарну «мосінку» (гвинтів-
ку Мосіна-Нагана зразка 1891-
1930 року калібру 7,62 мм, яка 
в народі отримала назву «Три-
лінійка»), а також найсправ-
жнісіньку кавалерійську бойову 
шаблю тих часів, що стало сво-
єрідною передачею символічної 
естафети жертовного служіння 
своїй Батьківщині.       

ЖИВУТЬ КРУТИ У ПАМ’ЯТІ Й СЕРЦЯХ…

Замість післямови
У масштабах всесвітньої іс-

торії бій під Крутами — зовсім 
невеличка битва, яка не є зраз-
ком військового мистецтва. У 
масштабах новітньої історії 
України вечір пам’яті у військо-
вому ліцеї — лише мить із життя 
одного навчального закладу. Та 
значимість цих подій зовсім в 
іншому. В першому випадку — це 
символ нескореного духу на-
шої нації. В другому — доказ 
того, що істинні цінності зали-
шаються вічними, що герої не 
вмирають!

Тому фінальний акорд вечо-
ра пам’яті — «Молитва за Укра-
їну», а також трепетні пелюст-
ки вогників запалених свічок 
Пам’яті в дитячих долонях. 

Радислав Кокодзей 

Тарифи на проїзд у громад-
ському транспорті Києва будуть 
підвищені в середині лютого, про 
це повідомив перший заступник 
голови Київської міської держав-
ної адміністрації Ігор Ніконов.

За його словами, відповід-
не розпорядження КМДА буде 
підписано в перших числах лю-
того, однак безпосередньо дату 
підвищення тарифів визначать 
самі перевізники.

Також у київському метро-
політені заявили, що беззбит-
кова вартість проїзду становить 
майже 4,5 гривні.

Згідно з проектом розпоря-
дження, оприлюдненому на сай-
ті КМДА, вартість однієї поїздки 
в метро планується збільшити з 
2,0 до 4,0 грн., в автобусі, тролей-
бусі, трамваї — з 1,50 до 3,0 грн.

У майбутньому КМДА пла-
нує лишити пільги лише для 
пенсіонерів, 50 % від вартості 
проїзду для студентів та школя-
рів, для постраждалих від Чор-
нобильської аварії та деяких 
інших груп населення.

Пільги на проїзд у громад-
ському транспорті Києва ще 
деякий час залишаться без змін, 
незважаючи на підвищення 
вартості проїзду.

У ЛЮТОМУ ПОДОРОЖЧАЄ ПРОЇЗД У
 КИЇВСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

СТОЛИЧНІ НОВИНИ

Хліб у Києві поки дорожча-
ти не буде. Про це йдеться у по-
відомленні на сайті Київської 
міської державної адміністрації.

«Це стало можливим завдя-
ки підписанню міською владою 
з виробником хлібобулочних 
виробів інвестиційного догово-
ру щодо створення мережі тор-
гових точок з продажу хліба, що 
користується найвищим спо-

СОЦІАЛЬНІ СОРТИ ХЛІБА У КИЄВІ 
НЕ ДОРОЖЧАТИМУТЬ 

живчим попитом. За умовами 
договору, ціна на такий хліб не 
буде збільшуватися впродовж 
трьох років», — йдеться у пові-
домленні КМДА.

У відомстві зазначили також, 
що ціна на хліб «Український» 
складе 5,25 грн., на «Пшенич-
ний» — 4,05 грн. та на батон 
«Київський»  — 4,15 грн.
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   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:10 Д/ф «Йога»
10:35 Х/ф «Запрошення»
12:25 УТ-1 з Майклом Щуром
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:10 Чоловічий клуб
14:40 Чоловічий клуб. Бокс
15:40 Euronews
15:55 Книга ua
16:30 Х/ф «Закохані невроти-
ки» (1)
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Спорт

21:40 Теніс. Кубок Федерації. 
Щоденник
21:55 Д/ф «Мрналіні Сарабхаї: 
мистецтво танцю»
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30 Т/с «Сліпа»
14:00, 14:55, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Сімейний бізнес» 
(1)

22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Касл» (2)
00:25 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1)

   Інтер

05:15 «Подробиці тижня»
06:35 М/ф 
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 «Циган»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Х/ф «Циган»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Циган»
13:15 «Сімейний суд»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:25 «Чекай на мене»
16:00 «Новини»
16:15 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:10, 19:00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с «Будинок біля вели-
кої річки»
00:20 Х/ф «Чоловік на годину»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Єралаш
11:35 Х/ф «Після дощику в 
четвер» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн» (1)
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

06:10 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
06:55 Факти тижня з О. Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Х/ф «Дні руйнувань» 

12:00 Х/ф «Зоряний десант» 
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Зоряний десант» 
14:45 Х/ф «Зоряний десант-2. 
Герой Федерації» 
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф «Зоряний десант-2. 
Герой Федерації» 
16:50 Х/ф «Зоряний десант-3. 
Мародер» 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:15 Дістало!
21:00 Факти. Вечір
21:15 Свобода слова з А. Кули-
ковим
23:55 Х/ф «Колонія» (2)
01:30 Х/ф «Пасажир 57» (2)

   СТБ

05:45 «У пошуках істини. 
Калігула: хвора пристрасть 
імператора»
06:30 «Все буде добре!»
08:30 «Зіркове життя. Зна-
мениті бомжі»
09:25 «Зіркове життя. Битва 
за дітей»
10:20 Х/ф «Будьте моїм чоло-
віком...»
12:00 Х/ф «Кавказька по-
лонянка, або Нові пригоди 
Шурика» (1)
13:40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:05 «Зіркове життя. Як 
зберегти сім’ю»
20:05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні-7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Час бажань» (1)

   Новий канал

05:35 Телемагазин
06:30 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:50 Kids Time
07:55 Стажисти
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
13:55 Х/ф «Чаклунка»
16:00 Х/ф «Практична магія»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
21:00 Х/ф «П’ятий вимір» (2)
23:15 Х/ф «Анаконда: полю-
вання на прокляту орхідею» 
(2)
01:10 Абзац!

   НТН

05:40 Т/с «Говорить поліція!»
08:30 «Правда життя. Про-

фесія - кінолог»
09:00 «Агенти впливу»
10:00 Х/ф «Відплата»
11:45 Т/с «Петрович»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА

»
05:50 Події тижня з О. Па-
нютою
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 Реальна містика
10:00 Т/с «Анютине щастя» (1)
13:45 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Рік в Тоскані» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля» (2) 
01:40 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:10 Д/ф «Мрналіні Сараб-
хаї: мистецтво танцю»
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:00 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Хочу бути
14:10 Хто в домі хазяїн?
14:40 Фольк-musіc
16:05 Euronews
16:25 Д/ф «Джерела тисячі і 
однієї ночі»
17:25 Д/ф «Палітра. Пуссен»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)

20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:40 Теніс. Кубок Федера-
ції. Щоденник
22:00 Війна і мир
22:55 Трійка, Кено, Мак-
сима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30 Т/с «Сліпа»
14:00, 14:55, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»

21:00 Т/с «Сімейний бізнес»
22:00 «Принци бажають по-
знайомитися-2»
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Касл» (2)
00:25 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
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 «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:20 Т/с «Готель «Прези-
дент»»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:00 «Новини»
16:15 «Сімейний суд»
17:50 «Новини»
18:10, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»

22:30 Т/с «Будинок біля 
великої річки»
00:20 Т/с «Циган»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутан-
ти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Хоробрий крав-
чик» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн» (1)
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм

09:45 Т/с «У полі зору»
11:25 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Бомбило»
13:40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:40 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:15 Громадянська оборона
21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:00 Х/ф «Вантаж 200» (2)
00:45 Х/ф «Монтана» (2)

   СТБ

05:15 «У пошуках істини. 
Янгол-охоронець маршала 
Рокосовського»
05:55 «Вікна-Новини»
06:30 «Все буде добре!»
08:20 «Зіркове життя. Як 
зберегти сім’ю»
09:15 «Зіркове життя. Зіркові 
зради»
10:15 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки» (1)
12:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
13:00 «МайстерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:10 «Зіркове життя. Кохан-

ня з другого погляду»
20:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00:25 Х/ф «Китайський 
сервіз» (1)

   Новий канал

05:35 Телемагазин
06:30 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kids Time
08:00 Репортер
08:05 Стажисти
09:30 Т/с «Щасливі разом»
15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Згадати все» (2)
23:50 Х/ф «Анаконда: ціна 
експерименту» (3)
01:35 Абзац!
 

   НТН

05:30 Т/с «Говорить поліція!»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:55 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 Т/с «Елементарно - 2»

13:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2»
23:50 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:45 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА

»
06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра моя, 
Любов» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Рік в Тоскані» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с 
«Операція»Ляльковод» (2)
02:20 Події

Вівторок, 3 лютого

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Війна і мир
14:25 Казки Лірника Сашка
14:35 Школа Мері Поппінс
14:55 Як ваше здоров’я?
15:30 Euronews
15:50 Інша музика з Олексі-
єм Коганом
16:15 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:40 Теніс. Кубок Федера-
ції. Щоденник
22:00 Слідство. Інфо
22:25 Слово

22:30 Мовний бар
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30 Т/с «Сліпа»
14:00, 14:55, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сімейний бізнес»
22:00 «Поверніть мені 
красу»,
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Касл» (2)
00:25 Т/с «Терпкий смак кохання» (1)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
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 «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:20 Т/с «Готель «Пре-
зидент»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:00 «Новини»
16:15 «Сімейний суд»
17:50 «Новини»
18:10, 19:05 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с «Будинок біля 
великої річки»
00:20 Т/с «Банкірши»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)

06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-му-
танти черепашки-ніндзя» 
(1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Спляча красу-
ня» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принце-
са-воїн» (1)
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

05:35 Громадянська обо-
рона
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з К. Стогнієм
09:45 Т/с «У полі зору»
11:25 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Бомбило»
13:40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»

14:40 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини 
з К. Стогнієм
20:15 Україна. Код унікаль-
ності
21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:05 Х/ф «Людина ніз-
відки» 
00:55 Х/ф «Вантаж 200» (2)

   СТБ

05:05 «У пошуках істини. 
Таємниці кремлівських 
смертей: отрути для 
вождів»
05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя. Ко-
хання с другого погляду»
09:05 «Зіркове життя. Діти-
злочинці»
10:10 «Моя правда. Бідна 
Настя»
11:00 «Моя правда. Мітя 
Фомін - безпритульний 
шоу-бізнесу»
12:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12:55 «МайстерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:10 «Зіркове життя. Зірки 
з сиротинця»

20:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо 
про секс-2»
00:25 Х/ф «Поліцейські та 
злодії» (1)

   НОВИЙ канал

05:35 Телемагазин
06:30 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kids Time
08:00 Репортер
08:05 Стажисти
09:25 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Матриця» (2)
23:45 Х/ф «Анаконда: кри-
вавий слід» (3)
01:25 Абзац! 

   НТН

05:10 «Легенди карного 
розшуку»
05:35 Т/с «Говорить по-
ліція!»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні спра-
ви»

09:50 Т/с «Коломбо» (1)
11:40 Т/с «Елементарно - 2»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS: полюван-
ня на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра моя, 
Любов» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Рік в Тоскані» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Операція «Ляль-
ковод» (2)
02:20 Події

Середа, 4 лютого

Понеділок, 2 лютого

TV-МАРШРУТ
Вітаємо Сергієнка Володимира Івановича та Павленко Олену Євстафіївну 
з 80-річчям! Вітаємо Лахтадиря Степана Петровича з 90-річчям!
З повагою, Боярська міська організація інвалідів війни та ЗС України



730 січня 2015
№2 (260) TV-МАРШРУТ

Четвер, 5 лютого
   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:20 Слідство. Інфо
12:45 Слово
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Як це?
14:15 Світло
14:45 Надвечір’я
15:40 Euronews
15:55 Х/ф «Лондонська річка» (1)
17:30 Д/ф «Палітра. Ів Клейн»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:40 Теніс. Кубок Федерації. 

Щоденник
22:00 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
22:25 Слово
22:30 Мовний бар
22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30 Т/с «Сліпа»
14:00, 14:55, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сімейний бізнес»

22:00 «Казкова Русь»
22:30 «Право на владу - 2»,
00:15 ТСН

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
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 «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:20 Т/с «Готель «Президент»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:00 «Новини»
16:15 «Сімейний суд»
17:50 «Новини»
18:10, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с «Будинок біля вели-
кої річки»
00:20 Т/с «Банкірши»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Йоринда і Йорин-
гель» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн» (1)
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:45 Т/с «У полі зору»
11:25 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День

13:15 Т/с «Бомбило»
13:35 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:40 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:15 Інсайдер
21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:05 Х/ф «Сибіряк» 
00:50 Х/ф «Монгол» (2)

   СТБ

05:45 «У пошуках істини. 
Катерина Велика: пристрасть 
та влада»
06:25 «Вікна-Новини»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Зіркове життя. Зірки з 
сиротинця»
09:50 «Моя правда. Томас 
Андерс. Сповідь маріонетки»
10:50 «Моя правда. Ірина 
Апексимова. Cльози залізної 
леді»
11:50 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:45 «МайстерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:35 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:00 «Зіркове життя. Мій 
батько-ангел»
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого 
тіла-2»
00:25 Х/ф «Інтердівчина» (2)

   НОВИй канал

05:35 Телемагазин
06:30 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kids Time
08:00 Репортер
08:05 Стажисти
09:40 Т/с «Щасливі разом»
15:50 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Матриця-2» (2)
23:45 Х/ф «Озеро Страху-3. 
Тихий вир» (3)
01:35 Абзац!

   НТН

05:05 «Легенди карного роз-
шуку»
05:35 Т/с «Говорить поліція!»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 Т/с «Елементарно - 2»

13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра моя, Любов» 
(1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Рік в Тоскані» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Операція «Лялько-
вод» (2)
02:20 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:00, 
21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30 Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:00, 17:00, 
23:20 Погода
07:20 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:15 Про головне
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:20 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
12:45 Слово
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Хто в домі хазяїн?
14:15 Театральні сезони
14:45 Віра. Надія. Любов
15:45 Euronews
16:05 Біатлон. Кубок світу. 
Одиночна змішана естафета
17:10 Д/ф «Палітра. Давід»
17:45 Новини. Світ
18:25 Біатлон. Кубок світу. 
Змішана естафета
20:00 Про головне

21:40 Теніс. Кубок Федерації. 
Щоденник
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30 Т/с «Сліпа»
14:00, 14:55, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
20:20 М/с «Мультибарбара»
20:55 «Вечірній Київ»
22:55 «Світське життя»
23:55 Х/ф «Різня» (2)
01:40 Х/ф «Роздільник» (3)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:50 
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
13:20, 02:55 Т/с «Готель «Пре-
зидент»
14:20 «Судові справи»
15:30, 16:15 «Сімейний суд»
18:10, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Ток-шоу «Чорне дзер-
кало»
23:30 Т/с «Будинок біля вели-
кої річки»

   ТЕТ

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» (1)
06:20, 10:20 М/с «Фіксики» (1)

06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
10:55 Єралаш
11:40 М/ф «Хоробрик - перна-
тий спецзагін» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн» (1)
15:50 Віталька
16:55 Країна У
18:20 М/ф «Аладдін і король 
розбійників» (1)
20:00 М/ф «Тачки-2» (1)
22:00 Х/ф «Книга майстрів» (1)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

05:40, 20:15 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайні 
новини з К. Стогнієм
09:45 Т/с «У полі зору»
11:25, 13:15, 16:55 Т/с «Бом-
било»

12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:45, 16:15 Т/с «Літєйний»
18:45, 21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:05 Х/ф «Олігарх» (2)
01:25 Х/ф «Підсадний» 

   СТБ

05:15 «У пошуках істини. На-
дія Крупська. Бездітна мати 
революції»
06:00 Х/ф «Акселератка» (1)
07:35 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова» (1)
08:55 «Зіркове життя. Мій 
батько-ангел»
09:50 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе» (1)
11:45 Х/ф «Мама-детектив» 
(1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:10 «Зіркове життя. Казка 
після слави»
20:05 Х/ф «Павутинка баби-
ного літа» (1)
22:35 Х/ф «Домробітниця» (1)

00:25 Х/ф «Акселератка» (1)

   НОВИЙ КАНАЛ

06:30 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kids Time
08:00 Репортер
08:05 Стажисти
10:05 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Матриця-3» (2)
23:35 Х/ф «Озеро Страху. 
Остання глава» (3)
01:30 Х/ф «Божевільна їзда» 
(3)

   НТН

05:05 «Легенди карного роз-
шуку»
05:35 Т/с «Говорить поліція!»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»

09:10 Т/с «Зниклі безвісти»
13:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:30 Х/ф «Мертві душі»
21:20 Х/ф «Людина, що 
біжить» (2)
23:10 Х/ф «Ворог держави 
№1» (2)
01:20 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15, 13:00, 15:25, 21:00 Т/с 
«Слід» (1)
06:30 Т/с «Любка» (1)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:20 Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Сестра моя, любов» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу «Гово-
рить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Операція «Лялько-
вод» (2)

П’ятниця, 6 лютого

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15, 07:30, 08:55, 09:00, 
22:30 Погода
06:20 00:00 Від першої особи. 
Підсумки
07:35 На слуху. Підсумки
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Перша студія
10:10 Зроблено в Європі
10:30 Подорожуй першим
11:00 Книга ua
12:20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея» 
12:50 Світло
13:25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт
14:55 В гостях у Д. Гордона
15:50 Чоловічий клуб
16:25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чол.)
18:05 Чоловічий клуб. Бокс
19:15 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Новини
21:30 Теніс. Кубок Федера-
ції. Щоденник
21:40 УТ-1 з Майклом 

Щуром
22:10 Інша музика з О. 
Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 День янгола

   Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
07:10, 19:30 ТСН
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Світське життя»
10:00 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
11:50 «Вечірній Київ»
13:50 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал «
23:15 Х/ф «Оскар» (1)
01:20 Х/ф «Різня» (2)

   Інтер

05:10 «Орел і Решка. На 

краю світу»
05:55 «Подробиці»
06:40 М/ф 
07:05 Д/ф «Вода»
08:45 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Дівчина без 
адреси»
11:40 Т/с «Гречанка»
18:05 Т/с «Поки живу, 
кохаю» (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Поки живу, 
кохаю» (2)
22:20 Х/ф «Життя після 
життя» (2)
00:15 Т/с «Друге дихання»

   ТЕТ

06:00, 08:00 М/с «Лалалуп-
си» (1)
06:20 М/ф «Імпі-суперстар!» 
(1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком

09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:55 М/ф «Людина-павук» (1)
12:20 М/ф «Хоробрик - пер-
натий спецзагін» (1)
13:55 Х/ф «Великий» (1)
15:50 Х/ф «Марлі та я» (1)
18:00 Х/ф «Ціпонька» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Великий» (1)
00:55 Х/ф «Хелоуін 6. Про-
кляття Майкла Маєрса» (3)

   ICTV

05:40 Х/ф «Доказ життя» 
07:45 Україна. Код унікаль-
ності
08:40 Дістало!
09:35 Громадянська оборона
10:25 Інсайдер
11:25, 13:00 Х/ф «Сибіряк» 
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Зниклі»

17:00, 20:05 Т/с «Операція 
«Горгона»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
21:55 Х/ф «Останній герой» 
23:40 Х/ф «ПіраМММіда» (2)
01:35 Х/ф «Монгол» (2)

   СТБ

06:35 Х/ф «Біле сонце пус-
телі» (1)
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:50 Х/ф «Павутинка баби-
ного літа» (1)
12:35 Х/ф «Домробітниця» 
(1)
14:15 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика» (1)
16:10 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
18:00 Х/ф «Час кохати» (1)
21:40 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе» (1)
23:35 «Я соромлюсь свого 
тіла-2»

01:15 «Давай поговоримо 
про секс-2»

   НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Телемагазин
06:30 Люди ХЕ
08:30 М/с «Монстри проти 
прибульців»
10:10 М/с «Історії Тома і 
Джері»
11:45 Х/ф «Агент під при-
криттям»
13:40 Т/с «СашаТаня»
15:40 Х/ф «П’ятий вимір»
18:00 Х/ф «Згадати все» (2)
20:40 Х/ф «Примарний 
гонщик» (2)
23:50 Х/ф «Легіон» (3)
01:40 Х/ф «Озеро страху. 
Тихий вир» (3)

   НТН

05:00 Х/ф «Круглянський 
міст» (1)
06:10 Х/ф «Шостий» (1)
07:40 Т/с «Зниклі безвісти»

11:30 «Речовий доказ». 
Смертельний сеанс
12:00 «Головний свідок»
12:45 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя. Про-
фесія - спортивний рибалка»
14:00 Т/с «Таємниці слідства 
- 3» (1)
19:30 Т/с «Удар у відповідь»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Х/ф «Людина, що 
біжить» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00, 15:00, 19:00 Події
07:15 Т/с «Любка» (1)
10:00 Зоряний шлях, дай-
джест
11:00 Т/с «Не відпускай 
мене» (1)
15:20 Х/ф «Любов з про-
бірки» (1)
17:20, 19:40 Т/с «Сім’я мані-
яка Бєляєва» (1)
22:00 Т/с «Квиток на двох» (1)
01:45 Т/с «Операція «Ляль-
ковод» (2)

   УТ 1

06:00, 07:20, 08:55, 09:00, 
16:55, 22:35 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Шеф-кухар країни
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
09:55 Школа Мері Поппінс
10:05 М/ф «Весела кругосвіт-
ня подорож»
10:25 Хочу бути
11:00 Подорожуй першим
11:30 Х/ф «Лондонська річка» 
(1)
13:00 Православний вісник
13:20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
13:55 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (жін.)
15:05 В гостях у Д. Гордона
15:55 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (чол.)
17:10 Фольк-musіc
18:35 Театральні сезони
19:15 Х/ф «Березняк»
21:00 Новини

21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф «Неочікуване по-
бачення»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 День янгола
00:00 На слуху. Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Рамона і Бізус» (1)
07:35 М/ф
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН
10:55 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
11:50 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» (1)
11:55 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
13:40 «Поверніть мені красу»
14:55 Т/с «Сімейний бізнес» 
(1)
18:30 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти - 2»
23:30 Х/ф «Швидкість — 2. 
Круїз під контролем» (2)

01:45 Х/ф «Закон. Гайдама-
ка» (1)

   Інтер

05:55 «Подробиці»
06:25 М/ф 
06:50 Х/ф «Дівчина без 
адреси»
08:40 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
10:55 Т/с «Гречанка»
18:10 Х/ф «Зовсім інше 
життя»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «Зовсім інше 
життя»
23:50 Т/с «Разом і назавжди» (2)
03:00 Х/ф «Життя після 
життя» (2)

   ТЕТ

06:00, 08:00 М/с «Лалалупси» 
(1)
06:20, 10:35 М/ф «Школа 
монстрів: Перегони в ніч на 

суботу» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
11:35 М/ф «Аладдін і король 
розбійників» (1)
12:55 Х/ф «Марлі та я» (1)
15:05 Х/ф «Ціпонька»
17:00 Панянка-селянка
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Книга майстрів» (1)
00:55 Х/ф «Хелоуін: 20 років 
потому» (3)

   ICTV

06:25 Х/ф «Підсадний» 
08:05 Зірка YouTube
09:15 Дивитись усім!
11:20 Т/с «Лісник»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Лісник»
18:45 Факти тижня з О. Со-

коловою
20:20 Х/ф «Бригада. На-
щадок» 
22:30 Х/ф «Олігарх» (2)
00:45 Х/ф «ПіраМММіда» (2)

   СТБ

05:40 Х/ф «Гусарська балада» 
(1)
07:10 Х/ф «Стережись авто-
мобіля» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на Майдані»
11:55 Х/ф «Час кохати» (1)
15:30 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:35 «Один за всіх»
21:45 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання» (1)
23:35 «Детектор брехні-7»
00:40 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова» (1)

   НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Телемагазин
06:30 М/с «Губка Боб - пря-
мокутні штани»
06:50 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
08:00 Х/ф «Агент під при-
криттям»
09:50 Файна Юкрайна
10:00 Х/ф «Матриця»
12:35 Х/ф «Матриця-2»
15:20 Х/ф «Матриця-3»
17:45 Х/ф «Примарний гон-
щик» (2)
20:40 Х/ф «Примарний гон-
щик-2» (2)
23:05 Х/ф «Божевільна їзда» 
(3)
01:15 Х/ф «Озеро Страху. 
Остання глава» (3)

   НТН

05:40 «Легенди карного роз-
шуку»
06:10 Т/с «Таємниці слідства 

- 3» (1)
11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Убивця з того світу
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:10 Х/ф «Мертві душі»
15:00 Т/с «Я йому вірю»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Немислиме» (3)
01:50 Х/ф «Ворог держави 
№1» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:45 Т/с «Сім’я маніяка 
Бєляєва» (1)
11:20 Т/с «Рік в Тоскані» (1)
19:00 Події тижня з О. Па-
нютою
20:00 Т/с «Не відпускай мене» (1)
23:50 Т/с «Операція «Лялько-
вод» (2)
02:20 Події тижня з О. Па-
нютою

Субота, 7 лютого

Неділя, 8 лютого

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра — цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас — цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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Про затвердження міського 
бюджету на 2015 рік

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 
Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
Бюджетним кодексом України, 
враховуючи рішення районної 
ради про районний бюджет Ки-
єво-Святошинського району на 
2015 рік, — 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2015 рік:
доходи міського бюджету у 

сумі 39 094,2 тис. грн., в тому 
числі:

• доходи загального фонду 
бюджету 35 279,2 тис. грн., в т.ч. 
субвенція з районного бюдже-
ту на утримання дошкільних та 
клубних закладів в сумі 19 569,2 
тис. грн.,

• доходи спеціального фон-
ду бюджету 3815,00 тис. грн., у 
тому числі бюджету розвитку 
350,00 тис. грн. згідно з додат-
ком № 1 цього рішення.

видатки міського бюджету 
у сумі 39 094,2 тис. грн., в тому 
числі:

• видатки загального фонду 
міського бюджету  32 959,3 тис. 
грн., в тому числі за рахунок 
субвенції з районного бюдже-
ту на утримання дошкільних та 
клубних закладів в сумі 19 569,2 
тис. грн.,

• видатки спеціального фон-
ду міського бюджету 6 134,9 тис. 
грн.;

• профіцит загального фонду 
міського бюджету 2 319,9 тис. 
грн. згідно з додатком № 2 до 
цього рішення.

• дефіцит спеціального фон-
ду міського бюджету у сумі 2 
319,9 тис. грн.. згідно з додат-
ком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні 
призначення головним роз-
порядникам коштів міського 
бюджету на 2015 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами, у т. 
ч. по загальному фонду 32 959,3 
тис. грн. та спеціальному фонду 
6 134,9 тис. грн. згідно з додат-
ком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний ка-
совий залишок бюджетних ко-
штів загального фонду бюджету 
у сумі 10,0 тис. гривень. 

4. Затвердити на 2015 рік 
міжбюджетні трансферти згідно 
з додатком № 5 до цього рішен-
ня.

5. Затвердити на 2015 рік 
перелік об’єктів, фінансування 
яких буде здійснюватися за ра-
хунок коштів бюджету розвитку 
згідно з додатком № 6 до цього 
рішення.

6. Затвердити на 2015 рік ре-
зервний фонд міського бюджету 
у сумі 0,00 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захи-
щених статей видатків загаль-
ного фонду міського бюджету 
на 2015 рік за їх економічною 
структурою: 

• оплата праці працівників 
бюджетних установ (код 2110);

• нарахування на заробітну 
плату (код 2120);

• придбання медикаментів 
та перев’язувальних матеріалів 
(код 2220);

• забезпечення продуктами 
харчування (код 2230);

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
Позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2578

від 6 січня 2015 року                м. Боярка

• трансферти населенню 
(код 2730); 

• оплата ком. послуг та енер-
гоносіїв (код 2270);

• трансферти місцевим бю-
джетам (код 2620)

8. Затвердити в складі видат-
ків міського бюджету кошти на 
реалізацію місцевих (регіональ-
них) програм у сумі 8390,1 тис. 
грн. згідно з додатком № 7 до 
цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 
73 Бюджетного кодексу Укра-
їни надати право міському го-
лові отримувати у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів 
України, позики на покриття 
тимчасових касових розри-
вів загального фонду бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загально-
го фонду, в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджетно-
го періоду.

10. Розпорядникам коштів 
місцевих бюджетів забезпечи-
ти в першочерговому поряд-
ку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних 
установ відповідно до встанов-
лених законодавством України 
умов оплати праці та розміру 
мінімальної заробітної плати; 
на проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведен-
ня, природний газ та послу-
ги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. За-
твердити ліміти споживання 
енергоносіїв у натуральних по-
казниках для кожної бюджетної 
установи, виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигну-
вань.

11. Установити, що у загаль-
ному фонді міського бюджету 
на 2015 рік: до доходів належать 
надходження, визначені ст. 69 
Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джере-
лами формування спеціально-
го фонду міського бюджету на 
2015 рік у частині доходів є над-
ходження, визначені ст. 71 Бю-
джетного кодексу України.

13. Установити, що порядок 
передачі бюджетних повно-
важень від одного головного 
розпорядника іншому здійсню-
ється відповідно до ч. 6 ст. 23 
Бюджетного кодексу України

14. Дозволити міському 
голові протягом бюджетного 
періоду за обґрунтованим по-
данням розпорядників коштів 
міського бюджету здійснювати 
перерозподіл видатків за еконо-
мічною класифікацією в межах 
загального обсягу бюджетних 
призначень по загальному та 
спеціальному фонду міського 
бюджету.

Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 
7 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною. 

Дане рішення вводиться в 
дію з 01.01.2015 року.
СЕКРЕТАР РАДИ              Я.М.ЯНИК

З 1 січня 2015 року розпо-
чато кампанію декларування 
доходів, отриманих у 2014 році. 
Податкова декларація про май-
новий стан і доходи подається 
громадянами самостійно або ін-
шою особою, нотаріально упов-
новаженою платником податку, 
до 1 травня за місцем реєстрації.

Зокрема, обов’язково пода-
ти річну декларацію про майно-
вий стан і доходи мають грома-
дяни, які отримували: 

• окремі доходи, з яких при їх 
нарахуванні чи виплаті протя-
гом 2014 року податок не утри-
мувався (наприклад, надання в 
оренду земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призна-
чення, земельної частки (паю), 
майнового паю; надання неру-
хомості в оренду (суборенду), 

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
КАМПАНІЯ ДЕКЛАРУВАННЯ 2015 РОКУ РОЗПОЧАЛАСЬ 

житловий найм (піднайм); 
• інвестиційні доходи, отри-

мані від операцій з інвестицій-
ними активами;

• доходи від фізичних осіб, 
які не мають статусу податкових 
агентів (наприклад, дохід від на-
дання нерухомості в оренду фі-
зичній особі, яка не є суб’єктом 
підприємницької діяльності); 

• іноземні доходи (отримані 
особами, які виїжджають за кор-
дон на сільськогосподарські ро-
боти; для надання послуг домаш-
нього персоналу (домробітниці, 
гувернантки, вихователі, економ-
ки, няньки, перекладачі, а також 
моряки, які працюють на судах 
іноземних судновласників, тощо). 

Cума податкового зобов’язання, 
зазначена в поданій річній 
декларації, сплачується гро-
мадянином самостійно до                     

1 серпня 2015 року. 
Варто нагадати, що пода-

ти декларацію можуть фізичні 
особи, які мають право на по-
даткову знижку. У 2015 році 
платники податку на доходи фі-
зичних осіб, які бажають реалі-
зувати своє право на податкову 
знижку за наслідками 2014 року, 
податкову декларацію можуть 
подати упродовж всього року. 

Декларування доходів пов’язано 
із виконанням платниками по-
датків вимог Податкового ко-
дексу, згідно з якими окремі 
категорії громадян зобов’язані 
подати та/або мають право по-
дати річну податкову деклара-
цію за наслідками звітного по-
даткового року для отримання 
податкової знижки.

Шановні громадяни, заде-
кларуйте свої доходи!

У разі, якщо платник ви-
рішив подати декларацію про 
майновий стан і доходи поштою, 
то здійснити це він повинен не 
пізніше, ніж за десять днів до 
закінчення граничного терміну 
подання декларації, тобто до 20 
квітня цього року. Граничний 
строк подання декларації у 2015 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПОДБАЙТЕ ПРО МОЖЛИВІСТЬ 
ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 
МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ ПОШТОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ 

році — 30 квітня цього року 
Нагадуємо, податкова дек-

ларація подається до контролю-
ючого органу до 1 травня року, 
що настає за звітним, в один 
із таких способів за вибором 
платника податку: 

особисто платником або 
уповноваженою на це особою; 

надсилається поштою з по-
відомленням про вручення та з 
описом вкладення; 

засобами електронного 
зв’язку в електронній формі з 
дотриманням умови щодо реє-
страції електронного підпису у 
порядку, визначеному законо-
давством. 

16 січня у Боярці по вул. Жов-
тневій 22, у приміщенні Киє-
во-Святошинського районного 
відділу кримінально-виконавчої 
інспекції управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
Києві та Київській області було 
проведено семінар-нараду. 

У зустрічі взяли участь суддя 
Києво-Святошинського район-
ного суду Мирослава Омель-
ченко та прокурор Києво-Свя-
тошинського району Микола 
Тищенко. Вже їх присутність 
вказує на неординарність події 
та важливість заходу. Адже ви-
їзд судді та прокурора — подія 
незвичайна. Що ж до важли-
вості, то про неї свідчить склад 
учасників: особовий склад кри-
мінально-виконавчої інспекції 
та дільничних інспекторів мілі-
ції Києво-Святошинського РВ 
ГУ МВС України.

На обліку в Києво-Свято-
шинському РВ КВІ перебуває 
375 осіб, які засуджені до по-
карань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі. Тому серед зна-
кових питань порядку денного 
було виконання покарання у 
виді виправних та громадських 
робіт, здійснення контролю 
щодо осіб, засуджених до по-
карання з випробуванням, а 
саме направлення матеріалів 

СЕРЙОЗНА РОБОТА ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ СПІВПРАЦІ
до суду для вирішення питання 
скасування іспитового строку 
та звільнення від призначеного 
покарання у зв’язку з закінчен-
ням іспитового строку. Тому 
зрозуміло, що від злагодженої 
співпраці суддівського корпусу, 
прокуратури, кримінально-ви-
конавчої інспекції й працівни-
ків міліції залежить безпека гро-
мадян та суспільства в цілому. 

Як зазначила суддя Мирос-
лава Омельченко, суд встанов-
лює вид і розмір кримінального 
покарання засудженому, від 
справедливості і доцільності 
якого залежить ефективність 
застосування до засудженого 
основних засобів виправлення 
і ресоціалізації. При розгляді 
справ про злочини, вчинені за-
судженими під час відбування 
покарання, суд може виявити 
причини і умови, що сприяли 
вчиненню цих діянь, і винести 
окрему ухвалу в адресу органів 
і установ виконання покарань 
щодо їх усунення. Це сприяти-
ме підвищенню ефективності 
роботи цих органів. Також на 
суд покладається обов’язок 
здійснення контролю за вико-
нанням вироку. 

А начальник Києво-Свя-
тошинського районного від-
ділу кримінально-виконавчої 
інспекції підполковник Сергій 

Ознайомитись з додатками до опублікованого рішення можна на офіційному 
сайті Боярської міської ради www.boyarka-inform.com

Шуманський додав: За минулий 
рік у Києво-Святошинсько-
му районі дев’ять засуджених 
до покарання, не пов’язаного 
з позбавленням волі, так і не 
стали на шлях виправлення. Як 
наслідок — новий вирок суду і 
позбавлення волі». 

То в чому ж полягає важли-
вість саме такої тісної співпра-
ці? Справа в тому, що порядок 
організації та здійснення спів-
праці між органами і установами 
ДПтСУ України та територіаль-
ними органами внутрішніх справ 
регламентуються спільними між-
відомчими нормативно-правови-
ми актами (як правило, наказами) 
Департаменту та МВС України. 

Слід також зазначити, що 
норми співпраці між установа-
ми і органами виконання по-
карань та органами внутрішніх 
справ не є постійними, а змі-
нюються, удосконалюються 
під впливом динамічних змін 
у соціально-економічній, по-
літичній, духовній та інших 
сферах життя суспільства. Без-
перечним є тільки те, що до-
сягнення мети кримінального 
покарання неможливе без най-
тіснішої співпраці установ і 
органів виконання покарань з 
іншими інститутами держави і 
суспільства в цілому.

Радислав Кокодзей

З метою забезпечення со-
ціального і правового захисту 
дітей, попередження скоєння 
злочинів з боку неповнолітніх 
15 січня 2015 року в Боярській 
ЗОШ № 1 відбулася профілак-
тична бесіда на правову темати-
ку з учнями 9-х та 11-х класів. У 
зустрічі взяли участь представ-

СТАРШОКЛАСНИКАМ — ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ники районного відділу кримі-
нальної виконавчої інспекції: 
лейтенант внутрішньої служби, 
інспектор Венера Костюк та 
старший лейтенант внутрішньої 
служби, інспектор Наталія Бояр.

Інспектори розповіли при-
сутнім про кримінальну й ад-
міністративну відповідальність 

неповнолітніх за вчинення зло-
чинів, а також про відповідаль-
ність батьків за невиконання 
батьківських обов’язків. Наве-
ли приклади адміністративних 
правопорушень, з якими дово-
дилося стикатися під час роботи. 
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Питання про оформлення 
спадщини рано чи пізно постає 
перед кожною людиною. Пере-
живши важкий стрес, не треба 
втрачати часу. Ця стаття може 
трохи полегшити вирішення пи-
тання щодо оформлення спадщи-
ни та її оподаткування, оскільки 
громадяни повинні мати загаль-
не уявлення про те, як перехо-
дить право власності на майно 
від особи, яка померла, до її 
спадкоємців. 

Подаємо відповіді на питан-
ня, які виникають при зверненні 
громадян до нотаріусів. Консуль-
тує завідувач Вишневої міської 
державної нотаріальної контори 
Київської області Михальчук Лілія 
Володимирівна, м. Вишневе, вул. 
Жовтнева, 27, тел. (067) 918-80-97. 

Хто такі спадкоємці?
Це особи, які перебували 

з померлим у родинних сто-
сунках, або особи, які мають 
заповіт (у цьому випадку не 
обов’язково бути родичем по-
мерлого).

Як здійснюється спадкування? 
Хто має право на спадкування?

Згідно із законом, існує 5 
черг спадкоємців: 

1 черга — діти спадкодав-
ця, у тому числі зачаті за життя 
спадкодавця та народжені після 
його смерті; той з подружжя, 
який його пережив, та батьки; 

2 черга — рідні брати та се-
стри спадкодавця, його баба та 
дід як з боку батька, так і з боку 
матері; 

3 черга — рідні дядько та тіт-
ка спадкодавця; 

4 черга — особи, які про-
живали зі спадкодавцем однією 
сім’єю не менш як п’ять років 
до часу відкриття спадщини; 

5 черга — інші родичі спад-
кодавця до шостого ступеня 
споріднення включно, причому 
вони усувають від права спадку-
вання родичів подальшого сту-
пеня споріднення. 

Спадкування може здійсню-
ватися і за правом представлен-
ня. Це означає, що коли спад-
коємець помирає, тоді внуки, 
правнуки спадкодавця успад-
ковують ту частку спадщини, 
яка належала б за законом їхнім 
матері, батькові, бабі, дідові, 
якби вони були живими.

Особливості успадкуван-
ня за законом. Спадкоємці за 
законом одержують право на 
успадкування почергово. Вста-
новлені черги успадкування за 
законом. Частки у спадщині 
спадкоємців за законом є рів-
ними.

Інша форма спадкування — 
за заповітом. 

Будь-яка особа на розсуд за-
повідача може бути призначена 
спадкоємцем. 

Особливості успадкуван-
ня за заповітом. Заповітом є 
особисте розпорядження фі-
зичної особи на випадок своєї 
смерті. Він має бути посвідче-
ний нотаріусом або посадо-
вою особою органу місцевого 
самоврядування (наприклад, у 
сільраді). Заповідач також може 
без визначення причин по-
збавити права на спадкування 
будь-яку особу з числа спад-
коємців за законом. У цьому 
разі ця особа не одержує право 
на спадкування. Заповідач не 
може позбавити права на успад-
кування осіб, які мають право 
на обов’язкову частку у спад-
щині. Це — малолітні, неповно-
літні, повнолітні непрацездатні 
діти спадкодавця, непрацездат-
на вдова (вдівець) та непрацез-
датні батьки. У цьому випадку 
вони успадковують 1/2 частки, 

яка належала б кожному з них 
у разі успадкування за законом 
(обов’язкова частка).

Впродовж якого терміну при-
ймається спадщина?

Стаття 1270 Цивільного 
Кодексу України передбачає: 
«спадщина може бути прийнята 
протягом шести місяців з дня 
відкриття спадщини». Це озна-
чає, що ви повинні подати за-
яву про прийняття спадщини 
саме протягом шести місяців з 
дня смерті спадкодавця. Не піс-
ля шести, а саме в період шести 
місяців з дня смерті! Якщо не 
подали заяву протягом шести 
місяців, то вважаєтесь таки-
ми, що не прийняли спадщину. 
Проте дуже багато громадян в 
силу своєї необізнаності з за-
коном пропускають цей термін, 
не знаючи в подальшому про 
наслідки, які можуть настати.

Спадкоємець, який постій-
но проживав разом із спадко-
давцем на час відкриття спад-
щини, вважається таким, що 
прийняв спадщину, якщо він 
не відмовився від неї в порядку, 
встановленому законом (ч. 3 ст. 
1268 ЦК). Вказівка закону на те, 
що такий спадкоємець «вважа-
ється таким, що прийняв спад-
щину», свідчить, що особа, яка 
належить до цієї групи, вважа-
ється такою, що прийняла спад-
щину автоматично. І навпаки, 
для відмови від спадщини така 
особа має подати відповідну за-
яву до нотаріальної контори за 
місцем відкриття спадщини (
ч. 1ст. 1273 ЦК).

Малолітня, неповнолітня, 
недієздатна особа, а також осо-
ба, цивільна дієздатність якої 
обмежена, вважаються такими, 
що прийняли спадщину, якщо 
вони не відмовились від прий-
няття спадщини в порядку, 
встановленому законом (ч.4 ст. 
1268 ЦК). Особи, які входять до 
цієї групи також вважаються та-
кими, що прийняли спадщину 
автоматично, бо до них застосо-
вано визначення «вважаються 
такими, що прийняли спадщи-
ну». Для відмови від спадщини 
ці особи також мають здійснити 
певні дії — подати заяву до но-
таріальної контори за місцем 
відкриття спадщини (ч. 2, 3, 4 
ст. 1273 ЦК).

Спадкоємець, який на час 
відкриття спадщини не прожи-
вав разом із спадкодавцем, для 
прийняття спадщини має по-
дати в нотаріальну контору за-
яву про прийняття спадщини 
(ч. 1 ст. 1269 ЦК). Спадкоємці, 
які входять до цієї групи, не мо-
жуть визнаватися такими, що 
прийняли спадщину автома-
тично. Навпаки, для прийняття 
спадщини, їм необхідно подати 
заяву, в якій висловити своє ба-
жання щодо набуття спадкових 
прав та обов’язків. Якщо особи, 
які належать до цієї групи, не 
подадуть відповідної заяви до 
нотаріальної контори у строки, 
передбачені законом, то вони 
вважатимуться такими, що не 
прийняли спадщину (ч. 1 ст. 
1272 ЦК). 

За письмовою згодою спад-
коємців, які прийняли спад-
щину, спадкоємець, який про-
пустив строк для прийняття 
спадщини, може подати заяву 
про прийняття спадщини до но-
таріальної контори за місцем 
відкриття спадщини. У разі від-
сутності такої згоди за позовом 
спадкоємця, який пропустив 
строк для прийняття спадщини 
з поважної причини, суд може 
визначити йому додатковий 
строк, достатній для подання 
ним заяви про прийняття спад-
щини. 

Як оформлюється право на 
спадщину?

Нотаріус — єдина особа, яка 
має право відкрити спадкову 
справу і видати Свідоцтво про 
право на спадщину (після 6 мі-
сяців з дня смерті спадкодавця). 
Відкривається спадкова справа 
тільки один раз і тільки в одного 
нотаріуса. Нотаріуса — чи дер-
жавного, чи приватного — мож-
на вибрати за місцем останньо-
го проживання померлого.

Які документи треба мати для 
подачі заяви та заведення спад-
кової справи?

Обов’язково оригінали та-
ких документів:

паспорт (після 25 р. чи 45 р. 
має бути вклеєне фото), 

Реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків 
(ідентифікаційний номер);

свідоцтво про смерть спад-
кодавця;

довідка з ЖЕКа, сільради 
або міськради про останнє міс-
це проживання спадкодавця, та 
хто на день смерті був з ним за-
реєстрований (прописаний);

свідоцтво про народження 
дітей спадкодавця;

свідоцтво про шлюб дітей 
(при зміні прізвища);

свідоцтво про шлюб спадко-
давця та того, хто пережив (а) 
дружину/чоловіка;

заповіт (якщо є на руках у 
спадкоємця). 

У яких випадках виникає по-
даток при спадкуванні та з якої 
суми сплачується податок спад-
коємцями?

Розмір ставки податку, що 
застосовується до відповідного 
об’єкта спадщини, залежить від 
родинних стосунків членів сім’ї 
фізичної особи і спадкодавця.

Членами сім’ї фізичної особи 
І ступеня споріднення є:

• її батьки;
• її чоловік або дружина;
• діти (у тому числі усинов-

лені).
Інші члени сім’ї фізичної осо-

би вважаються такими, що ма-
ють ІІ ступінь споріднення.

Об’єкти спадщини підляга-
ють оподаткуванню за такими 
ставками податку:

за нульовою ставкою:
• при отриманні будь-якого 

об’єкта спадщини спадкоємця-
ми, які є членами сім’ї спадко-
давця І ступеня споріднення;

• при отриманні спадщини 
у вигляді рухомого та нерухо-
мого майна, коштів особою, 
яка є інвалідом I групи або має 
статус дитини-сироти або ди-
тини, позбавленої батьківсько-
го піклування; при отриманні 
спадщини у вигляді рухомого 
та нерухомого майна дитиною-
інвалідом; грошові заощаджен-
ня, поміщені до 02.01.92 р. в 
установи Ощадбанку СРСР та 
державного страхування СРСР, 
що діяли на території Украї-
ни, а також у державні цінні 
папери (облігації Державної 
цільової безпроцентної пози-
ки 1990 р., облігації Державної 
внутрішньої виграшної позики 
1982 р., державні казначейські 
зобов’язання СРСР, сертифі-
кати Ощадбанку СРСР) та гро-
шові заощадження громадян 
України, поміщені в установи 
Ощадбанку України та колиш-
нього Укрдержстраху протягом 
1992-1994 рр., погашення яких 
не відбулося, що успадковують-
ся будь-яким спадкоємцем.

Слід зазначити, що опо-
даткування за нульовою став-
кою зазначених грошових 
заощаджень запроваджено з 
01.01.2011 р. у зв’язку з при-
йняттям Податкового кодексу;

• за ставкою 5 %:
при отриманні будь-якого 

об’єкта спадщини спадкоємця-
ми, які не є членами сім’ї спад-
кодавця І ступеня споріднення;

за ставками 15 % або 17% 
(до 31.12.2014 року, залежно від 
розміру отриманого доходу), з 
01 січня 2015 року ставка скла-
дає 15 % або 20 %:

при отриманні будь-якого 
об’єкта спадщини будь-яким 
спадкоємцем від спадкодавця-
нерезидента та при отриманні 
будь-якого об’єкта спадщини, 
що успадковується спадкоєм-
цем-нерезидентом від спадко-
давця-резидента.

Вказані податки сплачують-
ся з оцінки майна, яка надава-
лась спадкоємцями нотаріусу 
разом з іншими документами 
для оформлення спадщини.

Коли треба подавати подат-
кову декларацію про отримане 
спадкове майно громадянами, 
які не є членами сім’ї фізичної 
особи І ступеня споріднення?

Податкова декларація про 
майновий стан і доходи, отри-
мані громадянами у 2014 році 
подається до органу доходів і 
зборів за податковою адресою 
платника. Тобто, за місцем ре-
єстрації згідно з паспортними 
даними. Декларація подається 
до 1 травня поточного року.

Вже з 1 січня 2015 р. розпо-
чалася кампанія декларування 
доходів, отриманих громадяна-
ми впродовж 2014 року. 

У яких випадках виникає по-
даток при даруванні? Ким і з якої 
суми сплачується податок?

Оскільки розпочалася кам-
панія декларування доходів, 
отриманих громадянами впро-
довж 2014 року, хочу нагада-
ти, що дохід, отриманний при 
укладанні договорів дарування, 
теж оподатковується.

Дарування — це договір, за 
яким одна сторона передає або 
зобов’язується передати дру-
гій стороні безоплатно майно у 
власність.

Розмір податку при укла-
денні договору дарування роз-
раховується залежно від оцінки 
(експертної) відчуженого май-
на і складає:

• 0 %, якщо договір уклада-
ється між родичами (батьками, 
дітьми, чоловіком або дружи-
ною), інвалідом 1 групи або 
дитиною-сиротою, дитиною-
інвалідом);

• 5 %, якщо договір уклада-
ється між іншими особами;

• 15-17 %, якщо договір укла-
дається за участі нерезидента 
(чи дарувальника, чи обдарову-
ваного (ної)

Податок сплачується обда-
ровуваним (ною), особою, яка 
отримала дарунок.

Податкова декларація про 
майновий стан і доходи, отри-
мані громадянами у 2014 році, 
подається до органу доходів і 
зборів за податковою адресою 
платника. Тобто, за місцем ре-
єстрації згідно з паспортними 
даними. Декларація подається 
до 1 травня поточного року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Звільняються від сплати по-

датку особи, які не є членами 
І ступеня спорідення (чи при 
отриманні у спадок, чи при 
отриманні у дарунок):

• громадяни, віднесені до 1 і 
2 категорій постраждалих вна-
слідок Чорнобильської ката-
строфи;

• інваліди Великої Вітчизня-
ної війни та сім’ї воїнів (парти-
занів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у 
встановленому порядку особи;

• інваліди 1 та 2 груп.

КОНСУЛЬТАЦІЯ НОТАРІУСА

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ СПАДЩИНУ

Міністерством освіти і науки 
запропонований для розгляду, до-
опрацьований за результатами 
громадського обговорення, про-
ект навчальної програми «Захист 
Вітчизни» для 10-11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Передбачається, що навчаль-
ний предмет «Захист Вітчизни» 
входитиме до інваріантної скла-
дової Типових навчальних пла-
нів загальноосвітніх навчальних 
закладів ІІІ ступеня.

Метою навчального пред-
мета є ознайомлення молоді 
з основами нормативно-пра-
вового забезпечення захисту 
Вітчизни, набуття школярами 
знань про задачі Збройних Сил 
України, їх характерні особли-
вості, засвоєння основ захисту 
Вітчизни, цивільного захисту, 
основ медичних знань, здій-
снення психологічної підготов-
ки молоді до захисту Вітчизни.

Також викладання предмета 
має формувати у школярів жит-
тєво необхідні знання, уміння і 
навички щодо захисту Вітчизни.

Предмет «Захист Вітчизни» 
буде обов’язковим навчальним 
предметом, що викладатиметь-
ся в старшій школі. Уроки про-
водитимуться відповідно до 
календарного плану по півтори 
години на тиждень. 10 клас - по 
1,5 години на тиждень протягом 
навчального року. 11 клас: в пер-
шому семестрі - по 1,5 години на 
тиждень, а в другому семестрі — 
по 1 годині на тиждень та 18 го-
дин буде відведено на проведен-
ня військово-польових занять.

Вивчення навчального пред-
мета проводиться з юнаками та 
дівчатами разом. Під час закін-
чення вивчення курсу навчаль-
ного предмета «Захист Вітчизни» 
будуть організовуватися 3-х ден-
ні (18 годин) військово-польові 
заняття на базі військових час-
тин, військових комісаріатів та 
базових навчальних закладів, які 
організовуватимуться та прово-
дитимуться районними військо-
вими комісаріатами та органами 
місцевого самоврядування.

Передбачається, що під час 
проведення занять учителі та 
учні обов’язково вдягатимуть 
військову форму. На уроках «За-
хисту Вітчизни» і позакласних 
заходах з військово-патріотич-
ного виховання відносини між 
учнями і вчителями предмета 
будуватимуться на основі вимог 
статутів Збройних сил України.

ОНОВЛЕНИЙ 
«ЗАХИСТ 
ВІТЧИЗНИ»
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По натурі Дмитро Присяж-
ний — людина оптимістична, 
жартівлива, напрочуд сонячно 
позитивна. Але… Отець Дмитро, 
передусім, завжди там, де біда. 
На фронті з гуманітарною допо-
могою, серед бійців, коли несе 
слово молитви, в оселі, куди 
прийшло горе…

Він, як і мусить всечесний 
отець, завжди приходить вчас-
но і доречно, тоді, коли потріб-
но: хоч на маршрутці, а хоч піш-
ки. Адже для вчинку не потрібні 
розкішне авто чи лакейська 
челядь. 

«Досі перед очима картин-
ка. Ховають якогось бідного 
чоловіка з Боярки. Мале-
сенька процесія літніх людей 
вервечкою тупає за труною. 
Попереду крокує отець Ди-
митрій. Снігу навалило — по 
коліна, віхола мете, вітер в очі, 
а він веде процесію, долаючи 
сніг. А нещодавно він відспі-
вував на Байковому видатну 
особу, де було присутнє ти-
туловане оточення», — згадує 
заслужений журналіст Украї-
ни Ніна Харчук. 

Його густий і гучний ба-
ритон задушевно звучить та 
«крилатиться» у задумливій чи 
маршевій пісні січових стріль-
ців, розкішно-проникливо — у 
молитві Господу під час Бого-
служіння, в довірливій бесіді 
з вірянами, недовірливими та 
атеїстами, в розмові з побрати-
мами — бійцями АТО: в шпи-
талях, на блокпостах, на пере-
довій. Він гримів і на Майдані, 
коли отець Дмитро з хрестом 
у руках без захисного шоло-
ма стояв у те «врем’я люте» на 
Грушевського… Він творив 
молитву Всевишньому під ку-
лями снайперів, і разом з по-
братимами-українцями стягу-
вав каміння для барикад. Коли 
розгорнулися бойові події на 
Сході України — допомагав бі-
женцям. І не тільки словом.

Ні пихи, ні завчених догма-
тів та повчань, ні принижень 
(бо всі ми перед Господом рів-
ні) годі й шукати в духовній 
роботі отця Димитрія При-
сяжного. Він не перестає бути 
духівником, навіть коли зні-
має рясу. Служіння Богу — це 
спосіб його життя, а не просто 
сліпа педантична ритуальність 
і дотримання релігійних кано-
нів. Оце і є противага фари-

сейству, коли деякі священики 
звикли лише вказувати пер-
стом мирянину, куди класти 
гроші за свої послуги.

Отець Дмитро не лише те-
олог з глибокими переконли-
вими знаннями цього пред-
мета, він має великі пізнання 
з історії України, поважає тра-
диції предків, веде історичний 
клуб при храмі, де згуртував 
непересічних особистостей: 
істориків, письменників, 
журналістів. До нього тяг-
неться і талановита молодь, і 
дітки, які навчаються у не-
дільній школі при храмі. Ра-
зом із святинями у церковних 
стінах — витвори з дитячих 
рученят: паперові квіти, зві-
рики з пластику, рукоділля. 
Божа благодать, яскравий світ 
краси, чистота дитинності, 
муд-рість любові присутня тут 
і це відчувається.

Я була зачудована, коли 
побачила іконостас з ікон — 
великих, маленьких — різних, 
привезених отцем Димитрієм 
з усього світу. Він — невтом-
ний мандрівник, ревний па-
ломник на чолі своїх парафіян, 
незламний патріот України, в 
серці якого злились воєдино 
щедрість душі, щирість мови, 
осмислена дієвість. «Я диву-
юся феномену можливостей 
пам’яті нашого священика. 
Пам’ятає імена усіх прихожан 
своєї парафії, завжди розпи-
тає про справи, здоров’я, для 
кожного у нього свій підхід, 
для кожного він душевний 
співрозмовник, ні для кого 
не жалкує ані свого часу, ані 
участі», — сказав мені один 
з парафіян храму. Багато до-
брих слів чула я про отця Ди-
митрія з вуст директора Бо-
ярського краєзнавчого музею 
Любові Кравченко, поетеси і 

співачки Тетяни Володай (до 
речі, вона співає в церковно-
му хорі), педагога і журналіста 
Радислава Кокодзея, худож-
ників Ніни Знови та Андрія 
Ткаченка (отець Дмитро від-
співував його батька — заслу-
женого художника України 
незабутнього Олеся Ткачен-
ка), був товаришем сім’ї ди-
сидента і відомого поета-бо-
ярчанина Івана Коваленка, 
іменем якого названа одна з 
вулиць Боярки.

Депутат п’яти скликань 
Боярської міської ради Ніна 
Харчук свого часу була серед 
тих, хто допомагав отцю Ди-
митрію виклопотати ділянку 
під храм і пишається цим до-
стойним чоловіком і грома-
дянином. Бо Свято-Покров-
ський храм став справжнім 
духовним осередком Бояр-
ської громади. Ніна Феодосі-
ївна згадує, як Дмитро При-
сяжний допоміг у духовних 
требах сім’ї відомого україн-
ського класика Івана Мики-
тенка, як допомагав особисто 
їй, як ішов назустріч людям, 
не відмовляючи у проханнях, 
він присутній скрізь і всюди, 
коли справа стосується вша-
нування великих особистос-
тей нації.

Журналістам нелегко за-
стати священика та домови-
тися про інтерв’ю. Отець Ди-
митрій якщо не на службі, то 
завжди у дорозі. Слово Боже 
і благодійність — два силь-
них крила його діяльності. 
Біля карти, яка розміщена у 
храмі, отець Димитрій пока-
зує точки, де він бував разом 
з бригадою творчих  ентузі-
астів «Народної філармонії» 
за підтримки Фонду Арсе-
нія Яценюка, починаючи від 
Гончарівки Чернігівської об-
ласті і закінчуючи кордоном з 
Кримом. З 5 квітня минулого 
року розпочався Всеукраїн-
ський тур «Народної філар-
монії», учасники якого артис-
ти — патріоти і благодійники 

— подорожують по гарячих 
точках. Беззмінним водієм 
по всіх фронтових дорогах є 
боярчанин Анатолій Вялов 
(до речі, родом він із Кубані) 

— людина щира і душевна. А у 
жовтні минулого року, завдя-
ки координатору «Народної 
філармонії», лауреату міжна-
родних вокальних конкурсів, 
кандидату педагогічних наук 

Руслані Лоцман вийшов диск, 
присвячений Героям Укра-
їни — незабутній Небесній 
Сотні і героям, які загину-
ли під час так званої АТО, а 
точніше, війни, і героям, які 
нині боронять кордони та ці-
лісність України. На диску — 
записи пісень, віршів усіх, хто 
був на Сході України й на свої 
очі був свідком тих жахливих 
подій, які там кояться, і спіл-
кувалися з воїнами, давали 
концерти. Є там запис молит-
ви у виконанні отця Димитрія 
та вокальні виступи побра-
тимів по фронтових дорогах 
народних артистів України 
Олександра Гурця та Фемія 
Мустафаєва, народного ар-
тиста України та Азербайжану 
Гурбана Аббасова, народної 
артистки України Раїси Не-
дашківської, заслуженої ар-
тистки України Лесі Горової, 
заслуженого артиста України, 
неперевершеного кобзаря 
Тараса Компаніченка, Чер-
каського народного хору, Во-
лодимира Гонського, Тетяни 
Школьної, Уляни Воробей, 
гуртів «Горлиця» і «ТаРута».

Отець Димитрій розпо-
відає мені про поїздки Марі-
уполем, Слов’янськом, Кра-
маторськом, Лисичанськом, 
Новоайдаром, Артемівськом, 
Сєверодонецьком, Новобіль-
ськом, Сватовим, Волнова-
хою, про зустрічі з поране-
ними відразу після боїв під 
Волновахою в Ірпені.

Околиці Слов’янська, ро-

зорена земля, підірвані мос-
ти… Там священик зустрівся 
зі своїми майданівськими 
братчиками, яких востаннє 
бачив 22 січня, коли було вби-
то першого героя Небесної 
Сотні Сергія Нігояна. Яке ж 
то було зворушливе побачен-
ня! До речі, як зазначає мій 
співрозмовник, на теренах 
Донеччини зустрівся і з наши-
ми вояками-земляками — бо-
ярчанами, яких благословляв 
у дорогу після екскурсії в Бо-
ярському краєзнавчому музеї. 
Теплий прийом був у Артемів-
ську. Благодійники подарува-
ли місцевій музичній школі 
відеотехніку з касетами. Для 
дітей окремо підібрали гарні 
добрі мультики замість ново-
модних «ужастиків», зокрема, 

ВИМІР ЙОГО ВСЕЧЕСНОГО СЛУЖІННЯ
і протилежність популярно-
му — про Машу і Ведмедя, де 
агресивна Маша виявляє при-
клад вседозволеності, легко і 
безтурботно живе без батьків, 
знущаючись над своїм добро-
душним вихователем. Зустрі-
лися з бійцями. Були духовні 
бесіди, сповідання, концерт. 
Є що розповісти про кожну 
зустріч — зворушливу і непо-
вторну. Зберігає отець Дмитро 
козацьке знамено з окупова-
ної території України і вірить, 
що прийде час і воно повер-
неться туди, де має бути. 

Щоразу Дмитро Присяж-
ний і команда «Народної фі-
лармонії» діє на вістрі ризику. 
Але ніхто не думає про це, бо 
наші бійці ризикують сво-
їм життями щодня.   Отець 
Дмитро каже, що завжди го-
товий до екстремальної ситу-
ації,  і, коли є обстріл, то його 
не треба заспокоювати, що 
то  наші вояки випробовують 
зброю чи  пристрілюються. 
Завжди спокійний, витри-
маний і адекватний. Він знає 
свою роботу і свою місію. А 
тому  виходять диски з пропо-
відями отця Димитрія, з по-
вчальними бесідами  його со-
ратника — відомого  історика 
та письменника Володимира 
Білінського.

Якось у своїх віршах Дми-
тро Присяжний написав: «За 
все у повсякденному житті по-
дяку Богові складаю». Ніколи 
не скаржиться ні на кого і ні на 
що. Робить свою справу чесно і 

віддано.  Цікаво, що і сама ети-
мологія прізвища священика 
від слова “присягати”, бути ві-
рним чомусь, долучатись до чо-
гось, вона сама по собі говорить 
про життєве кредо справжньо-
го українця і патріота.

Подвижник, паломник, ка-
пелан у гарячих точках, поет, 
завжди з людьми і для людей, 
разом з митцями, творчою ін-
телігенцією, прогресивними іс-
ториками та літераторами  — це 
і є вимір служіння  протоієрея   
Дмитра Присяжного — настоя-
теля Свято-Покровської парафії 
УАПЦ у Боярці. 

Це приклад священика, не 
відокремленого  ні від держави, 
ні від свого народу…  

Аліна ТРЕТЯК,
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будівництва виробничо-склад-
ського, торговельно-розважаль-
ного та готельно-рестораннного 
комплексу на території Чабанів-
ської селищної ради Києво-Свя-
тошинського району Київської 
області.

Інвестор (замовник): Това-
риство з обмеженою відпові-
дальністю «КИЇВ СІТІ МОЛЛ». 

Поштова і електронна адре-
са: 01004, м. Київ, вул. Пушкін-
ська, 21, оф. 1, 
kiev_office@amtel-properties.com

Характеристика діяльності 
(об’єкта): передбачається нове 
будівництво виробничо-склад-
ського, торгівельно-розважаль-
ного та готельно-ресторанного 
комплексу на території Чаба-
нівської селищної ради Києво-
Святошинського району Київ-
ської області.

Технічні і технологічні дані: 
проектована потужність комп-
лексу — 38000 м2 торгівельної 
площі.

Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за варіан-
тами: 

проектом передбачаєть-
ся встановлення станції біо-
логічного очищення побуто-
вих стоків від проектованого 

торговельно-розважального 
комплексу. Споруда закри-
того типу «TOPAS Automatic» 
відноситься до двох ємнісних 
систем (акумуляційна та акти-
ваційна) з мулозбірником. Про-
цес очищення знаходиться під 
контролем блоку керування зі 
спеціальною програмою. Після 
очищення вода матиме наступ-
ні параметри: БСК5 ≤15, ХСК ≤ 
80, завислі речовини ≤ 15 мг/л, 
що не становить загрози для на-
селення. Коригування розмірів 
санітарно-захисної зони прово-
диться на підставі ДСП 173-96, 
п. 5.5, 5.7.

Можливі впливи планованої 
діяльності (при будівництві й 
експлуатації) на навколишнє се-
редовище:

навантаження на клімат і 
мікроклімат; геологічне, по-
вітряне, водне та навколишнє 
соціальне середовище; ґрунт; 
рослинний і тваринний світ; 
заповідні об’єкти; об’єкти тех-
ногенного середовища не пере-
вищуватимуть показників, що 
нормуються. Вплив на об’єкти 
в зоні спостереження не викли-
катиме ніяких обмежень у їх ді-
яльності.

Обсяг виконання ОВНС: у 
відповідності до вимог ДБНА. 
2.2-1-2003.

Участь громадськості:
для подання пропозицій та 

зауважень звертатись до Киє-
во-Святошинської райдержад-
міністрації за адресою: м. Київ,       
пр. Перемоги, 126, 
тел. (044) 454-47-20.

Контактні телефони: 
замовник — директор ТОВ 

«КИЇВ СІТІ МОЛЛ» Пижиков О. В. 
тел. (044) 235-03-84;

генпроектувальник — голов-
ний архітектор ТОВ «Рембуд 
Теремки» Біліченко І. Г. 
тел. 067-235-86-42

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Діяльність об’єкта — Станція 
біологічного очищення стічних 
вод торговельно-розважального 
комплексу ТОВ «КИЇВ СІТІ МОЛЛ» 
на території Чабанівської селищ-
ної ради Києво-Святошинського 
району Київської області. 

Мета діяльності об’єкта — 
об’єкт забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя на-
селення, безпечного функціону-
вання торговельно-розважально-
го ком-плексу. 

Оцінки рівнів екологічного 
ризику. Після розрахунків ви-
значено нормативну СЗЗ — 15 
м. Скорегована за розою вітрів 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ 
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

зона виглядає наступним чи-
ном: пд.-зх, зх., пн.-сх — 15 м, 
пн.-зх, пн. — 16 м, пд., пд.-сх — 
17 м, сх. — 22 м. 

Станцією біологічного очи-
щення стічних вод в атмосфер-
не повітря щорічно викидати-
муться забруднюючі речовини в 
кількості 0,08215 т, з яких най-
більше метану, аміаку та сір-
ководню. Найбільше значення 
максимальної приземної кон-
центрації становитиме 0,4031 
ГДК для сірководню та 0,4034 
ГДК для групи сумації: аміак, 
сірководень, формальдегід, що 
не становить загрози для насе-
лення (згідно з ДСП-201-97).

Утворений мул станції очи-
щення стічних вод в кількості 
33,0 т/рік відноситься до IV кла-
су небезпеки (мало небезпечні) 
та вивозитиметься на існуючі 
мулові майданчики.

Скидання очищених стіч-
них вод з параметрами БСК5 
≤15, ХСК ≤ 80, завислі речовини 
≤ 15 мг/л здійснюватиметься у 
кількості не більше 295 м3/добу, 
107,67 тис. м3/рік з підключен-
ням до існуючого зливового ко-
лектору в с. Гатне. Рівень впли-
ву приймається допустимим. 

Заходи, що гарантують здій-
снення планованої діяльності 
відповідно до екологічних стан-

дартів і нормативів: 1) процес 
очищення стічних вод станції 
«TOPAS Automatic» знаходить-
ся під контролем блоку керуван-
ня зі спеціальною програмою; 
передбачені дублювання об-
ладнання та заходи на випадок 
аварійних ситуацій; 2) встанов-
лення санітарно-захисної зони 
і нормативного озеленення 
згідно з ДСП №173-96; 3) відбір 
надлишкового мулу асенізацій-
ними машинами через засувку 
гідростатичним надлишковим 
тиском з боку автостоянки; 4) 
проходження очищеної стіч-
ної води через УФ лампи (уль-
трафіолетове знезаражування). 
Проект розроблений з дотри-
манням чинних будівельних, 
санітарних, пожежних норм і 
правил.

Для подання пропозицій та 
зауважень звертатись до Киє-
во-Святошинської райдержад-
міністрації за адресою: м. Київ,      
пр. Перемоги, 126, 
тел. (044) 454-47-20.

Контактні телефони: 
замовник — директор ТОВ 

«КИЇВ СІТІ МОЛЛ» Пижиков О. В., 
тел. (044) 235-03-84;

генпроектувальник — го-
ловний архітектор ТОВ «Рем-
буд Теремки» Біліченко І. Г. , 
тел. (067) 235-86-42. 

Світлані Пилипівні Зінченко 
8 лютого виповнюється 70 літ, 
впродовж яких вона постійно 
мешкає у Боярці. Сьогодні вона 
твердить, що дата поважна, але 
вона її не лякає: немає коли, тре-
ба працювати, дбати про домаш-
нє господарство, родину.

Світлана Зінченко (за дівоц-
тва Петриченко) у 1962 році за-
кінчила Боярську середню шко-
лу №1. Відразу пішла працювати 
у Боярську аптеку, що визначи-
ло її подальший життєвий шлях. 

У 1966 році закінчила Київ-
ське медичне училище № 1. Без 
відриву від виробництва закін-
чила у 1971-му заочне відділення 
Державного Пермського фарма-
цевтичного інституту. З того часу 
фармакологія — її покликання. 

Успішно проявила себе в 
Київському міському апте-
коуправлінні. Талановитого 
фармацевта, її у 1976 році при-
значили завідуючою аптекою 
Київського інституту урології, 
згодом перепрофільованої на 
аптеку № 80 КП «Фармація», 
де вона працює донині. Неза-
баром, отже, виповниться 40 
років її перебування на посаді 
завідуючої. Виконує вона цю 
важку і відповідальну роботу 
сумлінно, достойно і чесно, про 
що свідчать численні її нагоро-

ВІТАЄМО ЩИРО І ПО-БОЯРСЬКИ СЕРДЕЧНО!

ди і подяки. Керована Зінченко 
аптека входить до числа кращих 
і вивірених у столиці.

Світлана Зінченко впродовж 
трудової діяльності не полиша-
ла громадські інтереси рідної 
Боярки. Її двічі обирали депу-
татом Боярської міської ради 
(1994-1998, 1998-2002). Обидва 
рази вона очолювала постійну 
депутатську комісію з питань 
охорони здоров’я. 

Оптимізм і впевненість, 
професіоналізм і увага до пот-
реб людини — характерні риси 
Світлани Зінченко. Водночас 
вона дбайлива мама і бабу-
ся. Активну життєву позицію 
Світлана виявляла ще з шкіль-
них років, коли брала активну 
участь у спортивних змаганнях 

чи художній самодіяльності. 
Маючи неабиякі вокальні здіб-
ності, вона була учасником 
хору, який перемагав у пре-
стижних конкурсах.

Сьогодні про пройдений 
життєвий шлях нагадують По-
чесні грамоти, Подяки, серти-
фікати і ліцензії. Нагороджена 
Світлана Зінченко орденом 
«Знак Пошани». З-поміж усіх 
відзнак вирізняє насамперед ті, 
які визнають її аптеку кращою 
за професійним рівнем. 

Підтвердженням високого 
професіоналізму є діяльність 
створеного при Центральній 
районній лікарні аптечного 
кіоску, якому єдиному нада-
но право виготовляти ліки ап-
течного виробництва аптекою 
№ 80 КП «Фармація», при цьому 
виконувати соціальні програ-
ми. Подібний ліцензований 
аптечний пункт по відпуску лі-
карських засобів — єдиний для 
обслуговування жителів Києво-
Святошинського району.

Позаду чималий шлях, ша-
новна Світлано Пилипівно, та й 
зроблено чимало. Бажаємо Вам 
здоров’я, наснаги, та вірності 
людям, яку Ви виявляєте завжди!

Боярський міський голова 
Тарас Добрівський,

Боярська міська рада,
колектив «Боярка-інформ»

17 січня 2015 року в Бояр-
ській ЗОШ № 4 відбувся творчий 
вечір польської культури в Україні.

На свято до школяр ів за-
вітали працівник консульства 
Республіки Польщі пані Ева 
Матушек-Загата та президент 
Союзу поляків України пан Ан-
тоній Стефанович.

Ініціатор і організатор твор-
чого вечора — викладач Бо-
ярської музичної школи Ма-
рина Миколаївна Муравйова. 
Спорідненість двох великих 
слов’янських культур польської 
та української — такий висно-
вок напрошувався після висту-
пів юних боярських музикантів.

ДОТИК ДО ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

МІСЬКІ НОВИНИ
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР НА ЛЮТИЙ
1 лютого — Макара.
Якщо в цей день ясна погода, 
весну чекай ранню, гожу.
Якщо погода ясна, то і весна 
буде красна, себто рання й тепла.
Погода на Максима (3 лютого) 
ясна — до ранньої весни.
4 лютого — Напівзимник.
Якщо Напівзимниця дорогу пе-
ремете, то корінь підмете.
Якщо, хурделиця, то весь тиж-
день буде хурделити. А опівдні 
сонце — на ранню весну.
6 лютого — Оксани (Дороти).
Яка Оксана — така й весна.
Коли день ясний і тихий, то 
весна буде гожою; якщо в обід 
сонце — рання весна, а коли 
хурделиця, то затягнеться на-
довго.
В лютім Дорота заповідає сніги 
та болота.
8 лютого — Напівхлібниці, 
Півхлібниці.
«Півхлібниці» — перелом зими.
Який день, така й весна.
10 лютого — Юхима.
Юхим вітер приніс — на сире 
літо.
Якщо вітряно, то літо буде мо-
крим, бо «Юхим приніс вітер на 
сире літо».
14 лютого — Трохима.
Небо в зорях — на пізню весну. 
Якщо на нічному небі багато зі-
рок, то буде пізня весна.
Якщо вітряно, то літо буде мо-
крим.
15 лютого — «Зимобор». 
Стрітення. Громниця  
 День Стрітення теплий і соняч-
ний, то і весна тепла. 
Якщо на Стрітення дорогу пе-
ремітає — весна буде пізньою і 
холодною. 
«Якщо в цей день сніжок — вес-
ною буде дощик», тобто весна 
буде затяжною і дощовою. 

Цього дня відлига — на ранню 
й теплу весну, сніг — на дощо-
ву, тривалу, а коли хуга — весна 
буде пізня й холодна.
17 лютого: рідко який рік 
цього дня не буває морозів.
19 лютого — Вакула.
Мороз на Вакулу віщує бурхли-
ву весну і сухе та спекотне літо.
20 лютого — Лука.
На Луку вітер з півдня — на вро-
жай ярини.
22 лютого — Прощенна неді-
ля. Масляна.
23 лютого — Прохорів день.
«До Прохора баба охала: ой, хо-
лодно! Прийшли Прохір і Влас — 
уже весна в нас!»
Початок Великого посту.
Який перший день посту, така 
й весна. Який другий день, таке 
буде й літо. А по третьому дне-
ві рівняють осінь. Треба тільки 
зразу ж після запустів (Масля-
ної) слідкувати за цими посто-
вими днями.
24 лютого — Власів день.
«Пролив Улас олії на дороги — 
пора зимі вбирати ноги».
Якщо цього дня відлига, то мо-
розів більше не буде.
27 лютого — Кирила, Мелатія.
На Кирила добра погода — до 
морозів.
Погожий день — літо буде гар-
не, але морози триватимуть.



12 30 січня 2015
№2 (260)КАЛЕЙДОСКОП

У велику українську компанію 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ потрібні: 

• торгові представники, 
• продавці-консультанти 
   з власним легковим АВТО

ЗП висока (ставка+%)+комп. ПММ
Офіційне працевлаштування

ДР не обов`язковий.

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

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

Не час для початку нових справ. Вам будуть 
властиві імпульсивність і поспішність, що по-
гано позначиться на кар’єрі. У ці дні ви будете 
відчувати сильні почуття, які зможете насилу 
стримувати. Вас можуть вабити заборонені задо-
волення.
ТЕЛЕЦЬ

Постарайтеся не планувати важливі зустрічі 
та переговори на першу частину лютого. Також 
варто бути уважним до фіна нсів. Можливо, вам 
вдасться зробити вдале вкладення в нерухомість. 
Є можливість дізнатися своє справжнє покли-
кання, але слід чесно зізнатися собі в своїх та-
лантах або їх відсутності.  

БЛИЗНЮКИ
У ці дні ви відчуєте себе забезпеченою лю-

диною, незалежно від того, скільки грошей у вас 
в гаманці. Можливий службовий роман з люди-
ною, від якої буде багато залежати в вашому жит-
ті. Емоції битимуть через край, може виникнути 
ситуація любовного трикутника. 

РАК
Намагайтеся не проявляти емоцій: ваша 

запальність може призвести до конфлікту з на-
чальством. У матеріальних питаннях виявляйте 
розсудливість. Напруженість у подружніх сто-
сунках може призвести до конфліктів, проте за-
вдяки ним ви зможете по-новому оцінити свою 
другу половинку. 

ЛЕВ
Удача буде на вашому боці. На роботі не за-

бувайте, що ви - член команди. У грошовому 
плані можлива нестабільність: великі надхо-
дження будуть чергуватися з непомірними ви-
тратами. Вдалий час для побудови гармонійних 
стосунків у шлюбі.

ДІВА 
Безліч робочих справ будуть не тільки сти-

мулювати ваш інтелект, але й давати відчуття 
затребуваності. Проте варто реально оцінювати 
свої сили: є ризик, що ви не зможете впорати-
ся з усіма завданнями. Займіться завершенням 
розпочатого раніше, зараз не час починати нові 
проекти.

ТЕРЕЗИ
Багато часу буде проведено за комп’ютером і 

читанням книг. У ці дні ви можете пережити зліт 
популярності, постарайтеся скористатися цим 
для поповнення гаманця. Ви знайдете нових ді-
лових партнерів, які підтримають ваші починан-
ня. Можливо, доведеться присвячувати роботі 
більше часу!

СКОРПІОН
Навіть незважаючи на високий соціальний 

статус, можливе зменшення доходів, тому не 
плануйте на першу половину місяця великих 
покупок. Вдало складуться далекі поїздки, які 
не тільки принесуть успіх для справи, а й розши-
рять ваш кругозір. Ваші мрії про ідеальну любов 
можуть здійснитися, придивіться до своїх знайо-
мих — ваша половинка поруч.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалою буде викладацька, видавнича, про-

пагандистська діяльність. Можливе розширен-
ня бізнесу за рахунок виходу на міжнародний 
ринок, вам доведеться терміново зайнятися ви-
вченням іноземної мови. Джерелом заробітку 
може стати інтелектуальна діяльність. Любовні 
стосунки можуть потребувати оновлення. 

КОЗЕРІГ
Можливо, у вас з’явиться шанс заробляти 

гроші, не виходячи з дому. Використовуйте цей 
час для початку навчального процесу, беріть 
участь у тренінгах та семінарах. Оволодівши ора-
торським мистецтвом, ви зможете без проблем 
скласти конкуренцію на роботі і просувати влас-
ні ідеї. Також можлива поява покровителів.

ВОДОЛІЙ
Не варто шкодувати гроші на навчання. 

Обов’язково діліться досвідом і знаннями, а та-
кож вбирайте знання інших. Будь-яка інтелек-
туальна діяльність буде приносити прибуток. 
Не приймайте важливих рішень, заздалегідь не 
проконсультувавшись зі спеціалістами в даній 
області. Розвиток любовних відносин залежить 
від вас.

РИБИ
Вам буде складно сконцентруватися на кон-

кретних справах, це може призвести до неста-
більності заробітків. Не варто кидати розпочаті 
справи через страх відповідальності. Обставини 
вимагатимуть терпіння і ретельної роботи. Ви 
будете здатні на жертовну, безумовну любов. Ве-
лика ймовірність зустріти справжнє кохання .

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Здійснюємо прочистку каналізації всіх видів та 
відкачку вигрібних ям, септиків, автомийок, тощо.

Працюємо цілодобово без вихідних.
Для зв’язку: 096-1111-999; 098-333-999-3

Втрачену довідку 
на заміну 
військового 
квитка, видану 
Ревичу Павлу 
Юрійовичу 
17.06.1997 
року Києво-
Святошинським 
РВК, вважати 
недійсною.

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за ОКР «Молодший спеціаліст» 
на денній та заочній формах навчання. 

Форма власності: державна. Рівень акредитації:I

Запрошуємо на навчання до ВП НУБіП України
«Боярський коледж екології і природних ресурсів»

• Маркетингова діяльність
• Оціночна діяльність
• Організація виробництва
• Прикладна екологія
• Обслуговування програмних 

систем і комплексів
• Землевпорядкування
• Промислове квітництво
• Лісове господарство
• Зелене будівництво та 

садово-паркове господарство

ПІДГОТОВКА ПРОВОДИТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Адреса: 08152, вул. С/г технікум, 1, Боярка-2, Київська обл.
Телефони: (04598) 32-786, 32-796, 32-789; (044) 401-64-02
Сайт коледжу:  bkeipr.com, е-mail: bkeipr@ukr.net та bkeipr@mail.ru

Здійснюється перепідготовка спеціалістів за заочною формою навчання на 
підставі ваучерів, які видані центрами зайнятості населення із спеціальностей:

• Землевпорядкування;
• Обслуговування програмних систем і комплексів

Робітничі професії, які можна отримати 
за час навчання в коледжі:

• Лаборант хімічного аналізу
• Озеленювач
• Лісоруб
• Бджоляр
•Водій автотранспортних засобів 

(категорія В) 

Дітвора, як справжні розвідники, 
дізнається про такі місця найперши-
ми. Завсідниками кав’ярні «Добра 
кава», що відкрилася по вулиці Сє-
дова, 5-а, вже стали учні Боярської 
гімназії, їхні батьки, а також чимало 
шанувальників якісного продукту. 
Та й режим роботи кав’ярні дуже 
зручний. Вже о 7:00 вас привітно зу-
стрінуть та налаштують на плідний 
робочий день. А день у «Добрій каві» 
закінчується о 22:00.

КУДИ ІДЕШ? НА ЧАШКУ «ДОБРОЇ КАВИ»!

Традиційні еспресо, американо, 
смачні лате та капучіно, а також 
чай дозволять зігріти душу і тіло, 
а до них — смачні тістечка, гарячі 
бутерброди, солодощі. Та й з’їсти 
їх можна не на ходу, як пропонує 
більшість фаст-фудів, а зручно 
вмостившись на стільці за столи-
ком, подивитись телевізор і відпо-
чити кілька блаженних хвилин від 
життєвої вуличної метушні.

Як швидко звикаємо ми до хорошого. Саме це можна сказати про ранкову каву. Спро-
буєш, і знову кортить почати день з божественного аромату традиційного ранкового напою.

Інгредієнти:
5-7 картоплин середнього розміру;
2 яєчних білка;
паприка, сіль за смаком.

Спосіб приготування:
Багато хто з нас полю-

бляють картоплю «Фрі», 
але всі чудово знають, що 
ця страва не зовсім корисна 
для здоров’я. Пропонуємо 
рецепт картоплі яку можна 
сміливо давати навіть дітям.

Картоплю потрібно по-
мити, почистити і порізати 
брусочками товщиною 1 см.

Яєчні білки збити з сіллю.
Викласти білки в поріза-

ну картоплю і добре пере-
мішати, щоб кожен брусо-
чок був у білку.

Деко застелити пекар-
ським папером і викласти 
на нього картоплю. Зверху 
посипати паприкою.

Поставити деко в духо-
вку, розігріту до 180 граду-
сів, і випікати до рум’яної 
скоринки.

Картоплю «Фрі» потріб-
но їсти відразу ж — гарячою.

КАРТОПЛЯ «ФРІ» 
В ДУХОВЦІ

СМАЧНОГО

16-28 лютого
ЦТМ «Оберіг», вул. Білогородська, 23-а 
триватиме районна виставка-конкурс 
фоторобіт «Єдина країна». 

Також відбудеться виставка ро-
біт вихованців студії образотвор-
чого мистецтва ЦТМ, присвячена 
пам’яті Небесної сотні.

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

7 лютого, 13:00, Боярський краєзнавчий музей
Творчий вечір члена Національної спілки 
письменників України Надії Кир’ян.

31 січня, 13:00
Боярський краєзнавчий 
музей, вул. Жовтнева, 49 

Відкриття пер-
сональної виставки 
робіт скульптора      
Миколи Новикова.

3 лютого, 12:00 
Пагорб біля Свято-Михайлівської церкви,
 могила Володимира Самійленка
Мітинг з нагоди дня народження поета.


