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Наближається визначна дата #
200#річчя від дня народження
Тараса Шевченка. Зараз ми зно#
ву й знову перечитуємо творчу
спадщину українського Генія,
звертаємося до його художнього
доробку як Академіка гравюри. 

Все почалося з Петербурга, куди
молодий Тарас потрапив ще кріпа�
ком. У цьому місті, де він загалом
прожив майже 17 років, закінчився
його життєвий шлях. І почалося сход�
ження до світової слави Пророка.

У Петербурзі 1840 року вийшла неве�
лика книжечка під назвою "Кобзаръ
Т. Шевченка". У ній було видрукувано ві�
сім творів: "Думи мої, думи", "Перебен�
дя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До
Основ'яненка", "Іван Підкова", "Тарасо�
ва ніч". Книжечка вийшла в світ майже в
день других роковин викупу автора з
кріпацтва. Тираж першого видання
"Кобзаря" наряд чи перевищував тися�
чу примірників, але розійшовся дуже

швидко. Уже в 1842 році сам Тарас
Шевченко нарікав, що жодного примір�
ника не має.

Рецензії на "Кобзар" з'явилися майже
в усіх петербурзьких журналах і газетах.
Жодна з попередніх українських книжок
не привертала до себе такої уваги. Книгу
зустріла гостра критика в російських
журналах. Не розуміючи гаразд україн�
ської мови, не знаючи ні української істо�
рії, ні життя, російські журналісти глузу�
вали та знущалися з самої думки писати
"мужицькою мовою". Але земляки�укра�
їнці привітали "Кобзар" з великою радіс�
тю, оцінивши великий талант його авто�
ра. Старий Григорій Квітка�Основ'янен�
ко аж плакав, читаючи книжечку.

Згодом, у 1910 році Іван Франко заз�
начив: "Ся маленька книжечка відразу
відкрила немов новий світ поезії, ви�
бухнула, мов джерело чистої, холодної
води, заясніла невідомою досі в україн�

ському письменстві ясністю, простотою
і поетичною грацією слова". 

Подаємо уривок одиного з творів Та�
раса Шевченка з першого "Кобзаря"
1840 року.

Думи мої, думи

Думи мої, думи мої,

Квіти мої, діти!

Виростав вас, доглядав вас, #

Де ж мені вас діти?

В Україну ідіть, діти,

В нашу Україну,

Попід тинню сиротами,

А я # тут загину.

Там найдете щире серце

І слово ласкаве,

Там найдете щиру правду,

А ще, може, й славу…

Привітай же, моя ненько,

Моя Україно,

Моїх діток нерозумних,

Як свою дитину!

Ніна Харчук, 

заслужений журналіст України

Воїни#інтернаціоналісти району

відвідали Навчально#оздоровчий

комплекс Київського військового

ліцею імені І. Богуна.

На зустріч з юними ліцеїстами�бо�
гунівцями завітали голова Києво�
Святошинської організації Україн�
ської спілки ветеранів Афганістану
Лариса Козленко, голова організації
УСВА     с. Софіївська Борщагівка Во�
лодимир Ярошенко, голова Вишнів�
ської організації УСВА Олег Свін�
цицький, воїн�інтернаціоналіст Ана�
толій Журавель.

Ця зустріч � вечір пам'яті, вечір
спогадів. Цифри статистики, уривки
з листів, скупа мова офіційних доку�
ментів лягли в основу літературно�
мистецької компози�
ції, яку підготували лі�
цеїсти. А спогади ве�
теранів стали її жи�
вим наповненням.

Володимир Яро�
шенко проходив
службу в Алма�Ата,
Ташкенті, Афганіс�
тані. Служив у піхоті, в
спортивному взводі,
куди брали хлопців,
які мали звання майс�
тра спорту. Спецв�
звод супроводжував
агітбригади, які вис�
тупали на передовій.
Охороняв Вайкуле,
Леонтьєва, Кобзона,
народний хор з Біло�
русії. "Слухають хлоп�
ці пісні, посміхають�
ся, аплоду�
ють своїм
улюбленим
артистам, які
приїхали під�
тримати на�
ших воїнів
серед цих
негостинних
скель. А нам
не до кон�
церту. Адже
тилу як тако�
го в Афгані
не було, від�
так розсла�
битися не
можна ні на
хвилину", �
згадує Воло�
димир Олександрович.

Двічі у складі спецвзводу "ходив
на караван", брав участь в операціях
на околицях Кабулу, охороняв авто�
колону свого полку під час виконан�
ня бойових завдань. 

Був поранений, нагороджений ме�
даллю "За бойові заслуги" та ін.

Анатолій Журавель � прикордон�
ник. До армії його було призвано в
1982 році, служив у складі мото�ма�
неврової групи на кордоні з Афганіс�
таном. Через три місяці набиралася
група прикордонників кількістю 300
осіб для служби в Афганістані. 

"З нашого прикордонного загону
потрапило 64 особи, � згадує Анато�
лій Петрович. � Маючи за плечима

роки навчання у Васильківському
військовому училищі, про Афган я
знав ще до призову. 28 травня відбу�
лося перше бойове хрещення під
час штурму кишлаку, в якому засіла
велика банда душманів. Перші втра�
ти. Потім були численні бойові опе�
рації та рейди, але той бій і те пекло
запам'яталися мені на все життя". 

Олег Свінцицький розповів про
підготовку бійців у гірському нав�
чальному центрі спецназу, в якому
навчався й сам: "В армію мене при�
звали в 1985 році. 11 серпня, після
закінчення військово�навчального
Шерібадського центру, був направ�
лений в Афганістан. Наш підрозділ
охороняв підступи до аеродрому.

Пости стояли "в зеленці"
(суцільних виноградни�
ках) на відстані 10�12 км
навколо аеродрому.
Завдання � не дати бан�
дформуванням збивати
літаки. Отримав БТР�70,
бо мав посвідчення во�
дія". 

Саме тут довелося
Олегові Віталійовичу по�
іншому сприймати зви�
чайні, здавалося б, речі.
Найбільше вразило, що
мирні дехкани, які вдень

посміхалися, пасли худобу й
зовсім поруч займалися бу�
денними господарськими
справами, вночі брали до рук
зброю.

За час служби були і рейди, і
рятування збитих радянських льот�
чиків, і виходи на розмінування, і
обстріли поста з гармат, і сектори
ведення бою, які потрібно було три�
мати будь�якою ціною. І пряме
попадання кумулятивного снаряду в
башту, під час якого смерть дихнула
в обличчя в повному значенні цього
слова. 

"Ми виконували свій обов'язок, �
завершують розповідь гості. �
Складно про це говорити зараз. Але
треба, як би важко це не було. Для
чого? Щоб залишилась пам'ять, щоб
не пішла в небуття історія. Щоб зна�
ти, що таке життя і як його шанува�
ти".

Радислав Кокодзей

ПАМ'ЯТЬ ЖИВЕ

УКРАЇНА�НЕНЬКА ВІТАЄ 
СВОГО СЛАВЕТНОГО СИНА 15 лютого 2014 року у Боярці о 9:00 біля пам'ятника воїнам#

інтернаціоналістам у парку Перемоги відбудеться мітинг,

присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на

території інших держав.

Анонс

Про виконання в районі завдань

Президента України Віктора Януко#

вича щодо забезпечення соціально#

го захисту учасників бойових дій на

території інших держав, інвалідів

війни, сімей загиблих та померлих

учасників бойових дій у рамках від#

значення 25#ї річниці виведення

військ колишнього СРСР із Афганіс#

тану та Року учасників бойових дій на

території інших держав йшлося під

час апаратної наради за участі голо#

ви РДА Володимира Пака, першого

заступника голови РДА Миколи

Шкаврона, заступників голови РДА

та голів місцевих рад. 

З часу виведення радянських військ із
Афганістану минуло чверть століття.
Але рани, нанесені війною, ще ятрять
душі колишніх солдат. "Український на�
род віддає глибоку шану всім солдатам і
офіцерам, рядовим і генералам, робіт�
никам і службовцям, яким судилося
пройти через пекло бойових дій в Рес�
публіці Афганістан", � наголосив Воло�
димир Пак. 

У 2014 році Законом України "Про
Державний бюджет України на 2014 рік"
запроваджено нову бюджетну програму
"Забезпечення житлом інвалідів війни,
воїнів�інтернаціоналістів, громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інвалідів по зору та слуху,
військовослужбовців, звільнених у за�
пас або у відставку, для відселення їх із
закритих та віддалених від населених
пунктів військових гарнізонів", на вико�
нання якої Мінсоцполітики передбачило
видатки в сумі 300 млн. грн. 

Протягом останніх років було зробле�
но чимало кроків для підвищення пен�
сійного забезпечення всіх категорій
пенсіонерів, зокрема, ветеранів війни.

Середній розмір пенсійної виплати
ветеранів війни за 2013 рік зріс до
1858,84 грн. Інваліди війни отримують у
середньому 3556,16 грн. на місяць,
учасники бойових дій � 2488,43 грн.,
члени сімей загиблих (померлих) вете�
ранів війни � 1756,22 грн. 

Володимир Пак також зазначив: "На
підтримку ініціативи ветеранської гро�
мадськості з числа учасників бойових
дій на території інших держав Прези�
дентом України Віктором Януковичем
підписано Указ "Про проведення у 2014
році в Україні Року учасників бойових дій
на території інших держав", що свідчить
про значну увагу Глави держави до вирі�
шення проблем учасників локальних
війн та військових конфліктів, передусім
до ветеранів�афганців".

ГЛИБОКА ШАНА ВОЇНАМ�
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ
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Чергова 42 сесія Бояр#

ської міської ради VІ

скликання під головуван#

ням секретаря ради

Дмитра Паливоди відбу#

лася 6 лютого 2014 року

в актовій залі НОК Київ#

ського військового ліцею

ім. І. Богуна.

Перед початком сесії в
залі зареєструвалося 34
депутати. Під час затвер�
дження порядку денного з
голосу було внесено три
питання, таким чином на
розгляд депутатів було ви�
несено 15 питань. 

Про підсумки виконання
Програми соціально�еко�
номічного та культурного
розвитку міста за 2013 рік
та затвердження Програми
соціально�економічного та
культурного розвитку міста
на 2014 рік доповів перший
заступник міського голови
Валерій Скочко. Він наго�
лосив, що серед основних
напрямків розвитку кому�
нального господарства
міста у 2014 році є: запро�
вадження енергозберігаю�
чих технологій на КП "Бо�
ярка�Водоканал", удоско�
налення системи фінансу�
вання та управління ЖКГ,
проведення виваженої та�
рифної політики та ство�
рення ОСББ на базі житло�
вого фонду.

Було затверджено низку
міських цільових програм

на 2014 рік, які охоплюють
основні напрямки розвитку
соціальної сфери. Зокре�
ма, це програми: "Призов",
"Турбота", "Інформаційна
прозорість", "Увага кожно�
му пенсіонеру", програми
щодо профілактики зло�
чинності, розвитку фізич�
ної культури та спорту, роз�
витку культури, підтримки
громадських ініціатив, по
роботі з сім'ями, дітьми та
молоддю та Програма збе�
реження та зміцнення здо�
ров'я дітей продуктами
бджільництва.

Депутати проголосували
за передачу з балансу ви�
конавчого комітету Бояр�
ської міської ради на ба�
ланс комунального закладу
"Будинок культури" на бе�
зоплатній основі для ек�
сплуатації і належного ут�
римання основні засоби на
загальну суму 296266 грн.,
а саме будівлю бібліотеки
по вул. Молодіжній, 77 та
будівлі Будинку культури по
вул. Шевченка, 82.

Також міські обранці да�
ли згоду на прийняття до
комунальної власності те�
риторіальної громади міс�
та Боярка проїзної частини
ділянки автомобільної до�
роги від вулиці Магістраль�
на до Метрологічного цен�
тру, яка знаходиться у сфе�
рі управління Метрологіч�
ного центру, загальною

протяжністю 240 м.
Про стан медичного об�

слуговування жителів міста
Боярка доповів заступник
головного лікаря Цент�
ральної районної лікарні
Андрій Костромін. Виступ
викликав цілу зливу запи�
тань від депутатів. Зокре�
ма, Олександра Поліщука
цікавив аспект формування
тарифів на платні послуги,
Анатолія Матейка, Ніну
Харчук та Ярослава Яника �
суть медичної реформи,
Юрія Єдакова � можливість
відкриття амбулаторії в іс�
торичній частині Боярки.

Про діяльність Комуналь�
ного підприємства "Інфор�
маційне агентство "Бояр�
ка�інформ" доповіла в.о.
директора Ганна Ковален�
ко. Вона, зокрема, зупини�
лася на питанні щодо вико�
нання міської програми "Ін�
формаційна прозорість на
2013 рік", озвучила плани
розвитку підприємства на
2014 рік. Депутати прийня�
ли звіт до відома.

Було прийнято Правила
утримання домашніх тва�
рин на території міста Бо�
ярка та розглянуто земель�
ні питання. Оскільки, згідно
із законодавством, усі зая�
ви щодо земельних питань
виносяться на розгляд се�
сії, у залі було чимало заці�
кавлених жителів Боярки.

ПРИЙНЯТПРИЙНЯТО МІСЬКІ ПРОГРО МІСЬКІ ПРОГРАМИАМИ

Чергове засідання виконав#
чого комітету відбулося 11 лю#
того. Про заходи щодо мінімі#
зації можливості виникнення
конфлікту інтересів осіб, упов#
новажених на виконання фун#
кцій держави або місцевого
самоврядування, та врегулю#
вання конфлікту інтересів у ра#
зі його виникнення доповіла
керуюча справами виконкому
Марія Рябошапка.

Також серед ухвалених рішень �
надано дозвіл Марині Мірзаєвій
на проведення другого фестива�
лю козацького духу "Республіка
Мамайщина", який заплановано
на 16�17 серпня 2014 року в пар�
ку Перемоги.

З інформацією про діяльність
фахівців із соціальної роботи

міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді за
2013 рік виступила фахівець із
соціальної роботи Наталія Грон.

Надано дозволи на розміщення
об'єктів торгівлі, побуту та вироб�
ництв. Серед низки архітектурних
питань найцікавішим виявився
розгляд проекту щодо будівниц�
тва спортивно�оздоровчого ком�
плексу по вул. Магістральній, 21.
йшлося про погодження надання
містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки під
будівництво. 

Проектом спортивно�оздоров�
чого комплексу передбачено: ба�
сейни для спортивного плавання,
для аквааеробіки, для дітей, а
також тренажерна зала, студія
танцю, кафе.

ПРОЕКТ БУПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА СПОРТИВНОГОДІВНИЦТВА СПОРТИВНОГО

КОМПЛЕКСУ СПОДОБАВСЯКОМПЛЕКСУ СПОДОБАВСЯ

29 січня 2014 року Вер#
ховною Радою України
прийнято Закон України
"Про усунення негатив#
них наслідків та недопу#
щення переслідування та
покарання осіб з приводу
подій, які мали місце під
час проведення мирних
зібрань". 

Цей Закон має на меті,
керуючись принципом гу�
манізму, звільнити від пе�
реслідування та покарання
осіб у зв'язку із масовими
акціями протесту.

Так, від кримінальної від�
повідальності звільняються
особи, які є підозрюваними
або обвинуваченими (під�
судними) у вчиненні в пері�
од з 27 грудня 2013 року по
2 лютого 2014 року злочи�
нів, передбачених статтями
109, 110�1, 161, 194, 259,
279, 293, 294, 295, 296, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 350, 351, 352, 376, 377,
382, 386 Кримінального ко�
дексу України, за умови, що
ці злочини пов'язані з масо�
вими акціями протесту, які
розпочалися 21 листопада
2013 року.

Крім цього, Законом
встановлено вимогу щодо
звільнення від покарання у
вигляді позбавлення волі на
певний строк та від інших
покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі осіб, які
засуджені за вчинення ви�
щевказаних злочинів.

Кримінальні проваджен�
ня, які були розпочаті у
зв'язку із вказаними злочи�
нами, і в яких жодній особі
не повідомлено про підоз�
ру, підлягають закриттю.

Також під дію цього Зако�
ну підпадають особи, які
вчинили адміністративні

правопорушення та щодо
яких застосовано таке по�
карання як адміністратив�
ний арешт за вчинення у
вказаний період будь�яких
адміністративних правопо�
рушень за умови, що ці ад�
міністративні правопору�
шення пов'язані з масовими
акціями протесту, які розпо�
чалися 21 листопада 2013
року.

Законом встановлено
особливий порядок його
практичної реалізації. Згід�
но з статтею 9, закон набу�
ває чинності з дня, наступ�
ного за днем його опубліку�
вання, однак вводиться в
дію з дня, наступного за
днем публікації на офіційно�
му веб�сайті Генеральної
прокуратури України пові�
домлення Генерального
прокурора України про фак�
тичне здійснення учасника�
ми масових акцій протесту
сукупності певних дій.

Серед таких � звільнення
всіх зайнятих в місті Києві та
інших населених пунктах
України під час акцій про�
тесту будівель або примі�
щень органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування, зняття ін�
ших перешкод для належ�
ного функціонування зазна�
чених об'єктів, розблоку�
вання транспортних комуні�
кацій на вулиці Грушевсько�
го в місті Києві учасниками
масових акцій протесту.

3 лютого 2014 року роз�
почався 15�денний строк,
протягом якого мають бути
звільнені всі захоплені акти�
вістами приміщення органів
влади та розблоковані
транспортні магістралі.
Тільки після цього, механізм
амністії буде запущений. 

В даному випадку необ�
хідно зазначити, що в історії
незалежної України амністія
вперше залежить від орга�
нів прокуратури України,
адже Закон передбачає, що
Генеральна прокуратура Ук�
раїни, розміщуючи на своє�
му офіційному веб�сайті
відповідне повідомлення,
по суті підтверджує, що
учасники масових акцій
протесту та активісти Май�
данів по всій країні повністю
виконали усі вимоги, які є
умовами амністії. А це озна�
чає, що амністія буде засто�
сована до усіх підозрюва�
них або обвинувачених осіб,
які вчинили злочини,
пов'язані з масовими заво�
рушеннями в період з 27
грудня 2013 року по 2 люто�
го 2014 року.

Водночас, необхідно на�
голосити, що закон перед�
бачає повне звільнення бу�
дівель та розблокування
транспортних магістралей
по усій країні. Інакше меха�
нізм амністії не буде засто�
совано, кримінальні про�
вадження будуть розсліду�
ватися в загальному поряд�
ку, встановленому кримі�
нальним процесуальним
законодавством, а підозрю�
вані та обвинувачені притя�
гуватимуться до криміналь�
ної відповідальності з усією
суворістю Закону.

Таким чином повне вико�
нання умов цього Закону
дає реальну можливість
врегулювати складну ситуа�
цію в державі та зупинити
негативні тенденції в сус�
пільстві. 

Прокурор Києво#
Святошинського району
старший радник юстиції

Василь Федоренко

АМНІСТІЯ ДЛЯ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ АМНІСТІЯ ДЛЯ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ 

Є ГЄ ГАРАРАНТІЄЮ СТАНТІЄЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІАЦІЇ В ДЕРЖАВІ

3 лютого дошкільний нав#
чальний заклад "Казка" прий#
няв своїх перших вихованців.
Маленьких господарів зустрі#
чав колектив педагогів на чолі
із завідуючою Галиною Косов#
ською. Діти та їхні батьки з ці#
кавістю оглянули світлі та
просторі групові приміщення,
освоїлися з іграшками та меб#
лями і залишилися задоволе#
ні. Вже працює чотири групи #

одна ясельна та три садові,
всього їх має бути сім. 

У день відкриття дитсадка від�
булося його освячення, яке здій�
снили настоятелі храму Панте�
леймона Цілителя м. Боярка Анд�
рій та Костянтин Дворові. Брати�
священики дуже сподобались
малечі. У свою чергу панотці поо�
біцяли здійснювати духовну опіку
над маленькими вихованцями
ДНЗ "Казка". 

ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ

ДИТДИТСАДКА «КАЗКА»САДКА «КАЗКА»

У лютому на території Київ#
ської області працівники ДАІ
посилять контроль за незакон#
ним перевезенням тютюнових
виробів, лікеро#горілчаних то#
варів та продуктів харчування
тваринного походження. 

Шановні водії! Закликаємо бути
уважними та обережними за кер�
мом, дотримуватись швидкісного
режиму, безпечної дистанції,

правил маневрування. В умовах
недостатньої видимості рухатися
з увімкненим ближнім світлом
фар чи протитуманними ліхтаря�
ми. 

Державтоінспекція нагадує, що
діти потребують додаткового за�
хисту. Перевозьте дітей в авто�
кріслах та користуйтесь пасками
безпеки.

-- ВДАІ Києво�Святошинського РВ
повідомляє:
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З початку року на артсвердло�
винах м. Боярка замінено 4 на�
сосних агрегати.

Виконано роботи по ремонту
водогону від водопровідної на�
сосної станції № 4 по вул. Біло�
городській та водогонів між арт�
свердловинами № 4 та № 5 в
с. Забір'я.

Каналізаційні очисні споруди
міста побудовано в 1984 р., че�
рез довготривалу експлуатацію
потребують ремонту та модерні�
зації. Вже розроблено проектну
документацію "Реконструкція
станції біологічної очистки стіч�
них вод пропускною спромож�
ністю 11,7 тис м3/добу в м. Бояр�
ка Київської області". Нині про�
ект проходить експертизу.

На очисних спорудах міста
проведено ремонт решітки № 1
та № 2, виконано ревізію повіт�
родувки № 1 та ремонт шибера
№ 1 пісколовки №1.

Виконано ремонт покрівлі
трансформаторних підстанцій.

Проведено реконструкцію
вентиляційних систем каналіза�
ційних насосних станцій підпри�
ємства.

КП «Боярка#Водоканал»
повідомляє:

Впродовж 12 днів лютого
2014 року:

� ліквідовано 2 пориви ме�
режі центрального теплопос�
тачання;

� з метою покращення сис�
теми теплопостачання прове�
дено роботи на окремих  ді�
лянках внутрішньо�будинко�
вих мереж (часткова заміна
стояків та лежаків опалення)
будинків по вул. Ворошилова,
23, 26; Щорса, 18; Волгоград�
ській, 20; Лінійній, 30; Гоголя,
52;

� згідно із заявками мешкан�
ців квартир, які надійшли до
аварійно�диспетчерської
служби управління, виконано
сантехнічних робіт � 15, по
електропостачанню � 18; в бу�
динку Сєдова, 9 проведено ре�
монт поверхового електрощи�
та;

� зареєстровано 11 викликів
на проведення робіт щодо
чистки забитих каналізаційних
труб будинків, з них 3 � внаслі�
док грубого порушення меш�
канцями правил користування
каналізаційними мережами:
вул. Білогородська, 134�а,
під'їзд № 2 � забито побутовим
сміттям, ганчірками; вул. Лі�
нійна, 28, під'їзд № 3 � ганчір�
ки, харчові відходи; Білогород�
ська, 41, під'їзд № 1 � харчові
відходи, лушпайки, дрібна кар�
топля;

� відремонтовано ліфтові
приміщення у будинках по ву�
лицях: Білогородській, 17, Лі�
нійній, 28, Б. Хмельницького,
98; під'їздів у будинках по вул.
Яблуневій, 2, Б. Хмельницько�
го, 113, п. 6, ведуться роботи в
будинку по вул. Білогород�
ській, 27, п. 6;

� працівники дільниці благо�
устрою підтримують у належ�
ному стані вуличношляхову ме�
режу міста, використано 20 т
відсіву соляної суміші; вивезе�
но 25 м3 новорічних ялинок;
подрібнено 15 м3 гілля; ліквідо�

вано стихійне сміттєзвалище
по вул. Вокзальній; відновлено
освітлення вул. Хрещатик, пл.
Леніна;

На жаль, окремі мешканці не
платять за надані житлово�ко�
мунальні послуги, в тому числі
за централізоване теплопоста�
чання. В січні 2014 року оплата
за житлово�комунальні послу�
ги склала 83,7 %. Рівень опла�
ти жителями будинків по вули�
цях Гоголя, 52 � 31,2 %, Моло�
діжній, 4 � 38 %, 50 років Жов�
тня, 21 � 41,5 %; Гоголя, 78 �
60 %, Дежньова, 5 � 72,6 %.

Несвоєчасна оплата за жит�
лово�комунальні послуги спо�
живачами не дозволяє управ�
лінню виконувати в повному
обсязі необхідні роботи щодо
покращення якості надання
послуг, приводить до заборго�
ваності за використаний газ,
енергоносії, є причиною зат�
римки виплати заробітної пла�
ти працівникам управління. 

В першій декаді лютого 2014
року на засідання комісії з пи�
тань заборгованості за житло�
во�комунальні послуги при Бо�
ярській міській раді запроше�
но 103 боржника.

КП "БГВУЖКГ" подано до
Києво�Святошинського суду 3
позови щодо стягнення забор�
гованості на суму 36296,89
грн. 

На сьогоднішній день задо�
волено 3 позовні заяви про
стягнення заборгованості за
житлово�комунальні послуги
на суму 11270,66 грн. та 3 су�
дових накази на суму 14441,35
грн.

Києво�Святошинський суд
задовольнив 4 справи КП
"БГВУЖКГ" щодо мешканців
гуртожитку про визначення їх
такими, що втратили право ко�
ристування житловим примі�
щенням  та зняття їх з реєстра�
ції.

КП «БГВУЖКГ» повідомляє:

12 лютого 2014 року в Києво#Святошин#

ському центрі соціально#психологічної ре#

абілітації населення відбулася робоча на#

рада за участю спеціалістів Центру, пред#

ставників Боярської міської ради, Києво#

Святошинського Пенсійного фонду та ра#

йонного Центру зайнятості. У нараді взяли

участь директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир

та керівник інформаційно#аналітичної

служби Марія Кириленко, від Боярської

міської ради # заступник міського голови

Валерій Дубовецький. Начальник управлін#

ня Пенсійного фонду Віра Харченко розпо#

віла присутнім про роботу фонду та деякі

нововведення, спрямовані на підвищення

якості обслуговування громадян і рівня їх

поінформованості. Віра Володимирівна

повідомила, що з початку 2014 року у Киє#

во#Святошинському відділенні Пенсійного

фонду почало діяти "єдине вікно" щодо

звернень громадян. Тож тепер відвідувачі

можуть звертатися до Пенсійного фонду у

будні дні з 8:30 до 15:30 (обідня перерва з

13:00 до 13:30).

Директор Києво�Святошинського Центру
зайнятості Валентина Даниляк поділилася
досвідом профорієнтаційної роботи із різними
цільовими аудиторіями � молоддю, доросли�
ми, інвалідами. Валентина Станіславівна роз�
казала про нові напрямки роботи Центру зай�
нятості. Під час обговорення учасники наради
поділилися своїм баченням майбутніх спільних
заходів та окреслили шляхи співпраці.

За результатами зустрічі вже найближчим
часом відбудуться цікаві і корисні заходи на ба�
зі Центру реабілітації. Зокрема, зустріч із мо�
лоддю на тему профорієнтації (Центр зайня�
тості) та із спеціалістами державних установ з
питань оформлення пенсій (Пенсійний фонд).
Валерій Михайлович висловив вдячність за го�
товність представників державних закладів
спільними зусиллями вирішувати актуальні пи�
тання соціального захисту громадян. 

Ольга КОВЧАН

Жодне будівництво не можна вести без

комплексу інженерно#вишукувальних робіт

і виготовлення проектно#кошторисної до#

кументації. Служба автомобільних доріг у

Київській області, як власник мережі шля#

хів загального користування протяжністю

8609,0 км, на яких розміщено 485 мостів і

шляхопроводів, приділяє особливу увагу

цьому питанню.

Кожен етап проектування нового об'єкта пот�
ребує кропіткого аналізу, дослідження, обсте�
ження місцевості, на якій будуть проводитися
будівельні роботи. В обов'язковому порядку
враховуються перспективи розвитку майбут�
ньої розбудови прилеглих територій довкола
об'єктів будівництва.

Щорічне зростання автомобільного тран�
спорту на автошляхах загального користуван�
ня, у тому числі на М�05 Київ�Одеса та М�06
Київ�Чоп, уже потребує збільшення пропускної
спроможності та забезпечення безперебійно�
го, на двох рівнях, проїзду через основні магіс�
тралі. Тому на замовлення Служби автомобіль�
них доріг у Київській області завершуються
проектні роботи з будівництва транспортних
розв'язок на різних рівнях: на автомобільній
дорозі М�05 Київ�Одеса в районі Південного
кладовища, на перехресті Путрівка�Калинівка;
на автомобільній дорозі М�06 Київ�Чоп, у райо�
ні з'їзду до села Дмитрівка, у селах Мила й Гу�

рівщина. Також затверджено робочий проект
будівництва транспортної розв'язки, яка має
з'єднувати смт Чабани із селом Гатне (автодо�
рога М�05 Київ�Одеса).

Схема кожної транспортної розв'язки запро�
ектована індивідуально, виходячи з існуючих
умов рельєфу місцевості та перспективи роз�
витку забудови приміської зони. Проектними
рішеннями передбачено будівництво моноліт�
них залізобетонних конструкцій на буронабив�
них палях з улаштуванням шляхопроводів і ес�
такад.

Транспортні розв'язки планується збудувати
за рахунок кредитних коштів Європейського
банку реконструкції і розвитку та Європейсько�
го інвестиційного банку в складі проекту "Пок�
ращання транспортно�експлуатаційного стану
автомобільних доріг на підходах до м. Києва".
Загальна вартість будівництва всіх транспор�
тних розв'язок становитиме майже 850 млн.
грн.

Сьогодні за даним проектом завершуються
роботи з капітального ремонту автомобільної
дороги М�06 Київ�Чоп, М�07 Київ�Ковель�Яго�
дин; ведуться роботи на автомобільній дорозі
М�05 Київ�Одеса. Водночас цьогоріч плануєть�
ся розпочати капітальний ремонт доріг М�01
Київ�Чернігів�Нові Яриловичі, Н�01 Київ�
Знам'янка.

ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ У СФЕРІПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ У СФЕРІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУСОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЗБУЗБУДУЮТЬ НОВІ ТРДУЮТЬ НОВІ ТРАНСПОРТНІ РОЗВ'ЯЗКИАНСПОРТНІ РОЗВ'ЯЗКИ

При КП "БВУЖКГ" діє
служба по обслугову#
ванню та експлуатації
димо#вентиляційних
каналів (димоходів) з
метою запобігання не#
щасних випадків при
експлуатації природно#
го газу.

Приймальня служби
знаходиться за адресою:
м. Боярка, вул. Черни�
шевського, 2. Консульта�
ції можна отримати з 8�ї
години ранку. За необхід�
ності спеціалісти служби
здійснюють виїзд для
обстеження та видачі акта
щодо придатності та по�
дальшої експлуатації ди�
моходів.

Групу пічників при кому�
нальному підприємстві
очолює фахівець з 35�річ�
ним досвідом безперер�
вної роботи Пащенко Гри�
горій Антонович. 

Телефони для дові#
док: (098) 581#65#06;
(099) 912#39#04; 
40#357.

ДОВІРЯЙТЕДОВІРЯЙТЕ
СВОЮСВОЮ

БЕЗПЕКУБЕЗПЕКУ
ФАХІВЦЯМФАХІВЦЯМ

Життя настійливо переко#
нує, що тільки брати від
нього # згубно для нас са#
мих. Адже є радість, нез#
рівнянно більша за звичне
задоволення, # це радість
віддавати. Й напевне, у
житті переважної більшості
з нас настає час, коли в ду#
ші визріває непереборна
потреба чинити милосердя
# не філософсько#відсторо#
нене, а конкретне, адрес#
не. Й у тих, хто бодай раз
відгукнеться на цей шля#
хетний поклик, це стає не#
від'ємною потребою душі, і
водночас # запорукою бла#
гословення нас самих і на#
шої родини.

Проте одній людині найчас�
тіше не під силу надати кож�
ному, хто потребує, посильну
допомогу. Спільними зусил�
лями робити це куди легше й,
що найголовніше, � ефектив�
ніше. Як саме? � Запитаєте.
Довірте бодай найменшу де�
щицю вашого часу, зусиль чи
коштів, що їх вирішили пожер�
твувати на справи милосердя,
найстарішій на теренах Украї�
ни, наймасовішій гуманітарній
організації, що проголосила
справу милосердя до знедо�
лених метою і завданням сво�
єї статутної діяльності.

Не перелічити усіх форм ро�
боти червонохрестівців, котрі

завжди готові простягнути ру�
ку допомоги знедоленим. В
багатьох розвинутих країнах,
зокрема в Німеччині, Австрії,
Нідерландах, Великій Брита�
нії, Канаді, бути червонохрес�
ним волонтером престижно й
почесно: кожен другий тут пе�
реймається діяльністю Черво�
ного Хреста, бере участь у
благодійних акціях його міс�
цевого осередку. Люди, які
пов'язали долю з Червоним
Хрестом, наділені унікальною
чутливістю до чужого болю. Та
й навіть якби ми керувалися
не шляхетними намірами, а
суто прагматичними, сьогодні
нікому вже не вдасться відго�
родитися стіною байдужості
від загрозливої реальності
епідемій туберкульозу,
ВІЛ/СНІДу, інших небезпечних
захворювань, бездомного ди�
тинства чи немічної старості.
Ці проблеми можуть торкну�
тися кожного. Тож допомага�
ючи сьогодні тим, кого спітка�
ла біда, убезпечуємо себе від
неї узавтра. Сказано ж у Свя�
тому Письмі: "Блаженний, хто
дбає про вбогого! У день не�
щастя Господь порятує його".

Міськрайонна організація
щорічно на початку року зап�
рошує до членства в Товарис�
тві усіх, кому не байдужий чу�
жий біль, кожен, хто придбає
марки Червоного Хреста, за�

лучається до дієвого мило�
сердя. Ми вдячні усім, хто є
нашими постійними членами,
сплачуючи членські внески.
Адже єдиним джерелом фі�
нансування заходів Червоно�
го Хреста є членська марка та
благодійний внесок приват�
них осіб і колективів.

До того ж, річний членський
внесок Товариства Червоного
Хреста України навряд чи по�
мітно позначиться на вашому
сімейному бюджеті, адже це
усього 5 гривень, 10 гривень.
Чи багато можна придбати
сьогодні за такі гроші? Вибір
надто обмежений. І лише бага�
тократно помножена на кіль�
кість пожертв інших співвітчиз�
ників, ця незначна сума допо�
може реалізувати дійсно ваго�
му справу для знедолених чи
малозабезпечених наших спів�
громадян, � справу, якої б за
найкращих намірів мало хто
досяг, діючи наодинці.

Тож ваша посильна участь у
Червоному Хресті � єдино
правильний шлях, вклавши
найменше, отримати резуль�
тат найвагоміший. До того ж �
у найшляхетнішій зі справ �
милосердя до ближніх.

Лідія Заїченко,
голова Києво#

Святошинської районної
організації Товариства 

Червоного Хреста України.

МАРКА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТМАРКА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА – А – 
ЦЕ МИЛОСЕРЦЕ МИЛОСЕРДЯ ДО БЛИЖНІХДЯ ДО БЛИЖНІХ

К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  

" Б О Я Р К А  #  В О Д О К А Н А Л "" Б О Я Р К А  #  В О Д О К А Н А Л "
З А П Р О Ш У Є  Н А  П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т УЗ А П Р О Ш У Є  Н А  П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т У ::

ЕЛЕКТРОМОНТЕРЕЛЕКТРОМОНТЕРА 4, 5 роз.,А 4, 5 роз.,

ЕЛЕКТРОГЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА 4, 5 роз.,АЗОЗВАРНИКА 4, 5 роз.,

ТТОКАРЯ 4, 5 роз.ОКАРЯ 4, 5 роз.

ТТе л . :   е л . :   4 6 # 9 6 6 ,  4 1 # 7 5 3 .4 6 # 9 6 6 ,  4 1 # 7 5 3 .
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3 лютого виповнилося 150 років від
дня народження Володимира Самій�
ленка � поета неголосного, який не лю�
бив пафосу, зайвих слів і гамору навко�
ло себе. Ось як описує внутрішню шля�
хетну сумирність митця Людмила Ста�
рицька�Черняхівська: "Тому�то в цій
сумирній постаті, хто не знав його
близько, не пізнав би глибокого патріо�
та. Син селянки, він був дійсним де�
мократом, таким і залишився до кінця
життя. Його патріотизм походив з його
демократизму, а демократизм його
обумовлював його патріотизм. "Слів
голосних" ніхто ніколи не чув від Воло�
димира Івановича. Коли я згадую його,
згадую наші розмови і прилюдні вечір�
ки, я не можу пригадати будь�якого
пишного виступу Володимира Іванови�
ча. Коли він і говорив на ці теми, то
більше "сквозь видимый миру смех и
невидимые, незримые слезы". Тільки у
вірші він виливав силу свого почуття"
(Л. Старицька�Черняхівська, Вибрані
твори. � 2000. � С. 812).

Митець хоча і був неголосним, проте
мав свою позицію і був непохитним,
коли йшлося про справи професійні.
Самійленко міг наважитися дискутува�
ти з метрами, відстоюючи власне ба�
чення на переклад, обґрунтовуючи
власну перекладацьку стратегію. 

Про Самійленка, який має міцний
хребет і який готовий відстоювати
власну позицію, згадує і Максим Риль�
ський. "Мене вразила тоді сміливість і
впевненість Самійленка у розв'язанні
складних художніх проблем, сміливість
і впевненість, що походили не від
зухвалості самоука, а від високої куль�
турності досвідченого поета й перек�
ладача". Переклад "Тартюфа", який
зробив Володимир Самійленко, М.
Рильський назвав "незрівнянним":
"Сам по собі, окремо взятий переклад
Мольєрового "Тартюфа", виконаний
так, як виконав його Самійленко, міг би
становити гордість будь�якої культури,
� особливо коли йдеться про культуру,
побудовану насупереч усім вітрам і
хвилям" (Рильський М. Зібрання творів
у 20 томах. � Т. 12. � С. 97).

В. Самійленко � справжній україн�
ський інтелектуал у європейському ро�
зумінні цього слова, людина високоос�
вічена та інтелігентна, шляхетна й
культурна; він кохався в європейських
мовах і чудово знав іноземні літерату�
ри, передусім романські. "…Ніколи не
виявляв він ворожого почуття до інших
націй. Людина освічена, що знала доб�
ре чужоземні мови, він кохався і в чу�
жоземній літературі, він визначався
завжди своєю культурністю, м'якістю,
толерантністю. Він не був ніколи Тор�
квемадом принципу, � лишаючись вір�
ним своїм переконанням, він шанував і

чужу щиру думку. Ще мушу зазначити
одну характерну рису Володимира Іва�
новича � його незлосливість. Ніколи не
чула я від нього лихого слова про своїх
товаришів, коли він і складав якогось
анекдота або переказував щось сміш�
не про кого, � це був завжди лагідний
жарт, злоби не було ніколи. Не було в
Самійленка і самозакоханости", � зга�
дує Старицька�Черняхівська. На жаль,
часом здається, що такі митці � це ве�
личезний раритет у наш час, якісь рід�
кісні види, що вже давно перевелися
на землі. Але ж талановита людина �
завжди відкрита до світу, незлостива і
скромна.

Внесок Самійленка у переклад із
французької мови важко переоцінити,
але повз увагу дослідників часто про�
ходить той факт, що Самійленко був
одним із перших "еспанознавців" в ук�
раїнській літературі. На жаль, переклад
частин "Дон Кіхота" так і не дійшов до
нас. У журналі "Книгар", найімовірні�
ше, тодішній редактор Микола Зеров
написав: "Нам переказують, що в Чер�
нігові під час осінніх подій згинула біб�
ліотека еспанських авторів відомого
поета й перекладчика Вол. Самійлен�
ка. Разом з книжками пропав і перек�
лад кількох глав "Дон�Кіхота". Тим ча�
сом цей переклад, зроблений таким
великим майстром української мови й
знавцем еспанської, як Самійленко,
був би правдивою окрасою української
перекладної літератури" (Книгар,
1919, № 28).  

Починаючи з 1890�х pp., Самійленко
переклав оповідання іспанських про�
заїків: "З�під даху" Альфонсо Переса
Ньєви, "Богема" Хосе Руїса Мартінеса,
"Патент 1300" Майнара Лагуерти,
"Гроза міністрів" Педро де Ново�і�
Кольсони. У 1910 р. побачив світ роман
Вісенте Бласко Ібаньєса "Хатина" (твір
вийшов окремим виданням у Києві
1911 p.). У 1912 р. у Києві з'явилася
друком у перекладі з іспанської коме�
дія М. Сальвадора Ґранеса "Я вечеряю
з мамою".

Самійленко в житті був непоказний,
він не робив навколо себе зайвої ме�
тушні, а сумлінно "тягнув свого плуга",
виконував роботу, не думаючи про сла�
ву. Сьогодні, згадуючи Володимира
Івановича, передусім хотілося б наго�
лосити на перекладацькому доробку
цього письменника. Бо переклади й
досі недооцінені. 

Перекладацький розквіт Самійленка
припадає на ті часи, коли в суспільстві
точилися дискусії про хатній статус ук�
раїнської мови ("українська мова для
домашнього вжитку"). Такої позиції
дотримувався і Микола Костомаров,
уважаючи в одному з листів, що україн�
ською можна спілкуватися в родинно�

му колі, але перекла�
дати вершинні твори
світового письменс�
тва � зась. Треба ска�
зати, що не тільки "то�
же малороссы" при�
лучалися до думки
Костомарова, було
немало й старших ук�
раїнських громадян,
яких ніби шокіровали
рішучі виступи україн�
ців, бодай і на полі лі�
тератури (зі спогадів
Л. Старицької�Черня�
хівської).  

Самійленко, як і йо�
го старший навчитель
Михайло Старицький
("Тато страшенно лю�
бив Самійленка", зга�
дувала Людмила), із
цим не погоджувався. 

Самійленко разом зі
Старицьким спричи�
нився іще до одного явища в історії ук�
раїнської культури � він чинив опір шев�
ченківщині, бутафорсько�примітивно�
му, "шароварному" наслідуванню Шев�
ченка епігонами. Проти цього висту�
пав, до речі, і П. Куліш, вважаючи, що
ця "шевченкіана" шириться через те,
що поети не мають гарного естетично�
го смаку, не читають "Шиллера, Гете,
Міцкевича, Пушкіна, Байрона, Данте".
Байрон, Пушкін і Данте належать до
тих авторів, яких Самійленко перекла�
дає на першому етапі своєї творчості
(на початку 1880�х рр., навчаючись у
полтавській гімназії). Отже, від самого
початку перекладач мав чудовий смак. 

Перекладацька стратегія В. Самій�
ленка ґрунтувалася на особливих сві�
тоглядних засадах. Його переклади не
були стихійними, а мали концептуаль�
ність. Часом твори іноземних авторів
поставали своєрідним філософським,
естетичним джерелом, яке давало
можливість, відштовхуючись, переос�
мислити сюжети світової культури, на�
даючи їм нового значення, сприяючи
розбудові української поезії як на фор�
мальному, так і ідейно�світоглядному
рівнях. Скажімо, ця тенденція помітна у
переспіві вірша "By the Rivers of
Babylon We Sat Down and Wept" (1815)
Байрона. Самійленко створює вірш�
параболу, вірш�притчу, де в образі Із�
раїлю прочитується Україна. 

Найперше переклади засвідчили ве�
личезну майстерність Самійленка, йо�
го поетичний талант. Він належав до
тих митців, які прагнули керувати влас�
ними поетичними енергіями, надаючи
їм формальної досконалості. "Пишучи
вірші, я власне любив, щоб не мною
володів вірш, а я володів віршем. Фор�
ми вірша я або свої будував, або брав
європейські форми, або свої вигаду�
вав, але, наприклад, з Шевченка я ні�

чого не брав". Звідси випливає інте�
лектуалізм Самійленка, який у праці не
був стихійним, а мав план, якого чітко
дотримувався. 

Сьогодні переклади Самійленка пов�
ністю не зібрані, існує ймовірність, що
десь у архівах, загублені, вони чекають
на своє відкриття (скажімо, й досі не
знайдено перекладів "Ревізора" Гоголя
та "Декамерона" Боккаччо, над якими
працював тлумач). 

Часом із перекладами Самійленка
траплялися дивні пригоди. Переклад
комедії Мольєра "Лікар не по своїй во�
лі", у 1890 р. надісланий до львівського
часопису "Зоря", загубився. Копію пе�
рекладу було знайдено тільки в 1960�
му році у Ленінграді з резолюцією пе�
тербурзької цензури 1896 р.: "К пред�
ставлению признано неудобным". Зго�
дом текст був надрукований і в журналі
"Всесвіт" (1978 р., №4, разом зі стат�
тею М. Чорнопиского). 

Перекладацька праця Володимира
Івановича Самійленка ще чекає на
свою фахову оцінку. Вона потребує
вдумливих дослідників, але також є
прекрасним естетичним джерелом,
яке засвідчує і повнофункціональність
української мови, і майстерність пе�
рекладача. Наразі ж можна повірити
високій оцінці, яку дав письменнику
Іван Франко: "Ніхто з сучасних україн�
ських і галицьких поетів не посідає сек�
рету української мови і ясного вислову
в такій мірі, як Володимир Самійлен�
ко". Мова Самійленка � "се один вели�
кий комплімент для будущої націо�
нальної і літературної мови України,
нехибна вказівка, куди мусить іти її
розвій". 

Дмитро Дроздовський,
кандидат філологічних наук,

головний редактор 
журналу "Всесвіт"

САМІЙЛЕНКО КОХАВСЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ
З виступу у Боярці до 150�річчя Володимира Самійленка

12 лютого 2014 року в Боярській
ЗОШ № 5 відбулися районні педагогічні
читання на тему: "Василь Сухомлин#
ський у діалозі із сучасністю: здоров'я
через освіту". 

Від здоров'я нації залежить існування са�
мої держави. Основоположником навчання
основ здоров'я в школі є видатний україн�
ський педагог�мислитель В. О. Сухомлин�
ський. Розвиваючи кращі ідеї світової гума�
ністичної педагогіки, він зумів високо підня�
ти над усіма цінностями ідеал здоров'я. Уче�
ний у книзі "Серце віддаю дітям" стверджу�
вав: "Я не боюся ще й ще раз повторити:
турбота про здоров'я найважливіша праця
вихователя. Від життєрадісності, бадьорості
дітей залежать їхнє духовне життя, світог�
ляд, розумовий розвиток, міцність знань, ві�
ра у свої сили. Якщо виміряти всі мої турбо�
ти й тривоги про дітей протягом перших чо�
тирьох років навчання, то добра половина з
них � про здоров'я".

Праці педагога�новатора з природного вихо�
вання і гармонійного розвитку дітей, зокрема їх�
нього здоров'я, є джерелом наукових і практич�
них надбань, із яких кожен учитель може багато
корисного взяти для своєї практики.

Сухомлинський один із перших глибоко зрозу�
мів значення формування, збереження здоров'я
дітей, починаючи з дошкільного закладу, був
упевнений, що, працюючи на майбутнє, школа

має не тільки йти в ногу з часом, а й випереджа�
ти його. 

У своїх виступах доповідачі детально проаналі�
зували аспекти "здоров'я через освіту В. Сухом�
линського". У педчитаннях взяли участь близько
100 педагогів навчальних закладів району.

Узагальнюючим та перспективно спрямова�
ним був виступ наукового керівника районної
методичної служби, кандидата історичних наук
І. Єрмакова, який підвів підсумки районних педа�
гогічних читань.

ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

10 лютого 2014 року у Бо#
ярському НВК "Гімназія #
ЗОШ І ступеня" для учнів
9#х класів було проведено
засідання круглого столу
"Життя і творчість В. Са#
мійленка". 

Учениця 9#В класу Нев#
гадовська Марія підготу#
вала презентацію, а учні 9#
А класу ознайомили при#
сутніх із маловідомими
фактами біографії пись#
менника. Цікавим для
дев'ятикласників став вис#
туп Олександри Петраус#
кайте, учениці 11 класу,
яка розповіла про останні
місяці життя Володимира
Самійленка у Боярці. За#
пам'яталося й обговорен#
ня поезій "На печі" та "Пат#
ріоти", після якого кожен
учасник за допомогою ме#
тоду "Мікрофон" давав
відповідь на запитання:
"Чи вважає він себе патрі#
отом". На завершення
круглого столу було про#

ведено вправу "Незакінче#
не речення", під час якого
учні давали відповіді на за#
питання: 

Поезія Самійленка мене
вразила…

Актуальність творів Самій�
ленка полягає у тому, що…

Для мене Самійленко �
це…

Цього ж дня для учнів 11�х
класів відбувся літературний
вечір пам'яті В.Самійленка
під назвою "Володимир Са�
мійленко і Боярка: маловідо�
мі факти", організований
вчителем української мови
та літератури Тетяною Гелбу�
товською. 

Гімназисти 11�х класів під�
готували презентацію та
ознайомили присутніх з ціка�
вими фактами із життя пись�
менника, а учні 4�В класу по�
чаткової школи прочитали
поезії Самійленка. Заверши�
лося зібрання прослухову�
ванням пісень, покладених
на вірші письменника.

САМІЙЛЕНКОВІСАМІЙЛЕНКОВІ
ЧИТЧИТАННЯ У ГІМНАЗІЇАННЯ У ГІМНАЗІЇ



Урочистості розпоча�
лися зранку. Чи не
вперше, відколи Воло�
димир Іванович знай�
шов останній спочинок
на Свято�Михайлів�
ському пагорбі біля
церкви, панахиду на
його могилі здійснив
священик з цієї парафії
ієромонах Флавіан (Го�
женко). У своєму звер�
ненні до присутніх він
зазначив: "Ми вдячні
Господу, що Він рясно
прикрашає землю на�
шу і святими подвиж�
никами віри та благо�
честя, і видатними
письменниками та пое�
тами. Будемо берегти
пам'ять про них".

Основні заходи роз�
почалися о 12 годині мі�
тингом біля могили Во�
лодимира Самій�
ленка. Організа�
торами виступили
Боярський краєз�
навчий музей, КЗ
"Боярський буди�
нок культури" та
Боярська міська
рада. У ролі веду�
чого та незмінно�
го організатора
усіх вшанувань
Володимира Са�
мійленка впро�
довж кількох де�
сятиліть виступи�
ла заслужений журналіст України, депу�
тат п'яти скликань Боярської міської ра�
ди, відповідальний секретар журналу
"Всесвіт" Ніна Харчук. 

До участі в заходах долучилися відомі
науковці та письменники, зокрема, зав�
відділом класичної літератури Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, кан�
дидат філологічних наук Микола Бон�
дар, головний редактор журналу "Всес�
віт", кандидат філологічних наук Дмитро
Дроздовський, голова Київської облас�
ної організації Національної спілки пись�
менників України Анатолій Гай та інші.

Цього дня на святому для усіх бояр�

ських патріотів місці зібралися пред�
ставники міської та районної влади, де�
путатського корпусу, громадських орга�
нізацій, митці, інтелігенція. Під час вис�
тупів наголошувалося, що саме біля мо�
гили Володимира Самійленка у 1991 ро�
ці вперше було піднято синьо�жовтий
прапор, який на той час іще не мав ста�
тусу державного символу. Приємно бу�
ло бачити дітей � учнів Боярської ЗОШ
№1 на чолі з директором Катериною
Мелашенко. Традиційно саме Боярська
Перша опікується могилою поета. 

Покладання квітів, хвилина мовчання
та спільна молитва, яку очолив настоя�
тель Свято�Покровської парафії УАПЦ

отець Димитрій Присяжний
стали даниною пам'яті та
глибокої поваги до поета�с�
традника. До речі, саме свя�
щеник Української Автоке�
фальної Церкви 12 серпня
1925 року здійснив чин по�
ховання Володимира Са�
мійленка. Поминальний
обід було влаштовано на
кошти, зібрані громадою.
Боярські парафіяни викона�
ли заповіт Самійленка � за
козацьким звичаєм похова�
ли "на горі коло церкви".

Перед громадою виступи�
ли міський голова Боярки
Тарас Добрівський, заступ�
ник голови Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації Анатолій
Іскоростенський, колишній міський го�
лова Боярки Леонід Орел, народний де�
путат України першого скликання Олек�
сандр Нечипоренко та інші. Йшлося про
традиції боярського вшанування поета
попри усі заборони радянської влади,
адже влучне слово справжнього майс�
тра завжди дошкуляло владі. Можливо,
через це й вилучили зі шкільної програ�
ми вивчення творчості цього видатного
поета. Чи не найкраще сказав свого ча�
су про Володимира Самійленка Іван
Франко: "Він українець, свідомий украї�
нець, усією душею відданий своїй країні
та своєму народові".

Продовжилися урочистості в Бояр�
ському краєзнавчому музеї. Учасники
поклали квіти до меморіальної дошки
Володимиру Самійленку, а також озна�
йомилися з музейною експозицією.

Літературно�мистецька частина уро�
чистостей відбулася в актовій залі Бояр�
ської ЗОШ №5. Присутні отримали змогу
почути блискучу доповідь молодого нау�

ковця та літератора Дмитра Дроздов�
ського на тему "Володимир Самійленко �
перекладач". Своїми думками щодо
творчості поета поділилися Микола Бон�
дар та Анатолій Гай. У рамках святкуван�
ня відбулося вручення літературно�мис�
тецької премії імені Володимира Самій�
ленка Боярської міської ради за 2013 рік
лауреату Олександру Малінченку.

Сюрпризом для присутніх стали вис�
тупи ансамблю бандуристів Боярської
дитячої школи мистецтв, заслуженого
артиста України Олександра Марчука,
вокалістів Юрія Бадуна, Олексія Кула�
ковського та Олени Вознюк. Прозвуча�
ли, зокрема, пісні лауреата премії
ім. В. Самійленка композитора Віталія
Демянишина. Ще один лауреат Тетяна
Володай виконала власні пісні на вірші
Володимира Самійленка. 

Завершив концертну програму виступ
гурту "ТріоРіо", який подарував слуха�
чам улюблену пісню Володимира Самій�
ленка "Повій, вітре, на Вкраїну".

Тетяна Зубкова

БОЯРКА ВШАНУВАЛА СПРАВЖНЬОГО УКРАЇНЦЯ

Як Шевченко для України # так і Самійленко для Боярки. Великий
український поет, перекладач, сатирик, драматург та патріот 3 лютого
зібрав у нашому місті справжніх шанувальників українського слова.
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Із почесним сріблом за

участь у ІІІ Всеукраїнсько#

му фестивалі дитячих та

юнацьких команд  "Сміхо#

вик" з Житомира поверну#

лася команда КВН Бояр#

ської ЗОШ № 3 "Вітаміни".

Змагатися довелося з

дев'яткою найсильніших

команд України. Організа#

тором фестивалю виступи#

ла Асоціація КВН України.

На шляху до почесного
срібла боярські КВН�щики
демонстрували усі свої здіб�
ності. Приміром, у конкурсі

"Експромт" за добу до почат�
ку змагань потрібно було
представити найсмішнішу
людину року, у конкурсі
"Фрістайл" � видати на гора
жарти на тему: "Як сніг на го�
лову" тощо.

Перемога цього року діста�
лася одеситам. Недаремно
Одесу називають найвеселі�
шим містом. Тим приємніше,
що Боярка також посіла дуже
почесне місце на веселому
олімпі.

ВІТВІТАМІНИ – СЕРЕД КРАМІНИ – СЕРЕД КРАЩИХАЩИХ

У дошкільному навчальному

закладі "Даринка" відбулося

відкрите заняття в першій мо#

лодшій групі на тему: "На гос#

тини до Сороки". Вихователі

Оксана Редька та Алла Шкир#

дова підбили підсумки роботи

за перше півріччя. Малеча про#

демонструвала уже набуті

знання з математики, розвитку

мовлення, природи. 

На занятті дітлахи вирушили у
подорож до зимового лісу, де їх
зустріли казкові герої: лисичка,
ведмедик, зайчик. Велике задо�
волення діти отримали від прак�
тичної частини заняття: виготов�
лення намиста для Сороки за тех�
нологією муле�патат (ліплення з
кольорового солоного тіста). 

І як без сюрпризного моменту? В кінці занят�
тя зайчик (Маргарита Лохматова) пригостив
дітлахів наливними яблучками.

НА ГОСТИНУ ДО СОРОКИНА ГОСТИНУ ДО СОРОКИ

Вихователь другої молодшої групи Гали#

на Горбенко провела з батьками майстер#

клас на тему: "Витинанки мої, витинанки".

Галина Андріївна познайомила батьків із

цим видом українського народного деко#

ративного мистецтва, що має глибокі й ба#

гаті традиції.

За декілька хвилин у руках батьків заграло
мереживо симетрично повторюваних елемен�
тів, що складають цілі шпалери сніжинок, зіро�

чок, ялинок. І все те досягалося з допомогою
білого та кольорового аркушів паперу, складе�
них в кілька разів (удвоє, учетверо, увосьме�
ро), звичайнісіньких ножиць і, звісно ж, уяви.

Галина Горбенко вкотре довела, що кожен
здатний створити "свій шедевр".

Потрібно лише бажання.

Вихователь#методист 
Любов Фарцабей

ВИТИНАНКИ МОЇ, ВИТИНАНКИВИТИНАНКИ МОЇ, ВИТИНАНКИ
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06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:25 Рояль в кущах
10:00 Олімпійські ігри. Сноу�
бординг. Сноуборд�крос
(чол.)
12:45 Новини
12:55 Діловий світ
13:00 Як це?
13:20 Право на захист
13:50 Крок до зірок
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:05 Діловий світ. Агросек�
тор

15:10 Агро�News
15:40 Олімпійські ігри. Фріс�
тайл. Акробатика. Кваліфіка�
ція (чол.)
16:55 Олімпійські ігри. Біат�
лон. Мас�старт (жін., 12,5 км)
18:00 Олімпійські ігри. Боб�
слей. Двійки
19:05 Олімпійські ігри. Фігур�
не катання. Танці, довільна
програма
20:30 Олімпійські ігри. Фріс�
тайл. Акробатика. Фінал
(чол.)
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Олімпійська студія. Під�
сумки дня
22:45 Фінансова перспектива
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф "Надбання респуб�
ліки"

06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
11:05 Х/ф "Афоня" (1)
13:00 Х/ф "Другий шанс" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с "Вір мені"
22:25 "Гроші"
23:40 ТСН
23:55 Т/с "Касл" (2)
00:40 Х/ф "Білі троянди надії"
(1)

05:25 Х/ф "Береги кохання"
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 "Поки живу, люблю"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Поки живу, люблю"
13:30 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Син батька наро�
дів"
23:35 Т/с "Круті береги"
01:15 Х/ф "Фото на докумен�
ти"

06:00 Приколи на перерві
06:30 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
09:55 Одна за всіх
12:20 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:05 Т/с "Дєтка" (1)
15:00 Панянка�селянка
16:00 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
23:25 Дурнєв+1
00:00 Одна за всіх

05:50 Служба розшуку дітей
05:55 Світанок
06:45 Факти тижня з О. Соко�
ловою (повтор)
07:50 Т/с "Апостол"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с "Апостол"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Апостол"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
22:30 Свобода слова з А. Ку�
ликовим

00:20 Х/ф "Мамонт" (2)

05:40 "Чужі помилки. Хто у
хаті господар"
06:25 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда
про зірок"
09:45 Х/ф "Москва сльозам
не вірить" (1)
12:25 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
13:15 "МайстерШеф"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
20:55 Х/ф "Мама�детектив"
(1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 5"
23:45 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
00:40 "Один за всіх"

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:40 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:00 Т/с "Метод Лаврової"
08:50 Т/с "Не родись вродли�
ва"

09:45 Т/с "Щасливі разом"
13:10 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:35 М/с "Губка Боб"
14:45 Х/ф "Прикинься моєю
дружиною"
17:05 Т/с "Не родись вродли�
ва"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Ревізор�2
22:00 Т/с "Вороніни"
23:05 Х/ф "Секс дружбі не
перешкода" (3)
00:50 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:20 Х/ф "Шлях до Зарагем�
лі" (1)
11:10 Х/ф "Три ніндзя. Спе�
котний полудень на високій
горі" (1)
12:50 Х/ф "Золота дитина"
(1)
14:30 "КВК � 2013"
16:30 "Вечірній квартал"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Трансформери"
(1)
00:40 Профілактика

05:00 Т/с "Висяки"

08:30 "Агенти впливу"
09:20 "Правда життя. Профе�
сія � артист цирку"
09:50 Т/с "Таємниці слідства
� 11"
11:40 Т/с "Державний за�
хист"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Менталіст � 4" (2)
23:50 Т/с "CSI: Маямі" (2)
00:40 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю" (2)

06:05 Т/с "Дорожній патруль
2" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Х/ф "Не відпускай ме�
не" (1)
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Х/ф "На межі" (2) 
00:30 Т/с "Дев'ятий відділ"
(2)
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06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї�
но!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:30 Олімпійські ігри. Гір�
ськолижний спорт. Гігант�
ський слалом (жін.)
11:10 Погода
11:25 Олімпійські ігри. Шорт�
трек (чол., жін.)
13:35 Олімпійські ігри. Гір�
ськолижний спорт. Гігант�
ський слалом (жін.)
14:10 Олімпійські ігри. Лижне
двоборство
15:00 Новини
15:15 Діловий світ. Агросек�
тор
15:40 Олімпійські ігри. Фріс�

тайл. Хаф�пайп. Кваліфікація
(чол.)
17:30 Олімпійські ігри. Боб�
слей (жін.)
19:25 Олімпійські ігри. Фріс�
тайл. Хаф�пайп. Фінал (чол.)
20:40 Олімпійські ігри. Ков�
занярський спорт (чол.,
10000 м)
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22:45 Фінансова перспекти�
ва
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф "Надбання респуб�
ліки"

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:50, 11:50 Т/с "Вір мені"
12:50, 13:45 Т/с "Громови"
(1)
14:40 "Красуня за 12 годин �
2"
15:35 Т/с "Свати � 3" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с "Вір мені"
22:25 Реаліті�шоу "Сім'я"
23:50 ТСН
00:05 Т/с "Касл" (2)

05:25 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи" 
15:05 "Сімейний суд"
16:00 "Зрозуміти. Пробачи�
ти" 
17:05 "Давай одружимося!" 
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Син батька наро�
дів"
23:35 Т/с "Круті береги"
01:15 Х/ф "Стрілок" (2)

06:00 Приколи на перерві
06:30 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
09:55 Країна У
12:20 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:05 Т/с "Дєтка" (1)
15:00 Панянка�селянка
16:00 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Одна за всіх

05:25 Факти
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Літєйний, 4"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:30 Т/с "Зниклі"
14:30 Т/с "Чужий район"
17:00 Т/с "Літєйний, 4"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район�2"
22:35 Х/ф "Зоряний десант"
(2)
00:40 Х/ф "Вікінги проти при�
бульців" (2)

05:50 "Чужі помилки. Подо�
рож в один кінець"
06:35 "Усе буде добре!"
08:15 "Неймовірна правда
про зірок"
09:50 "Зіркове життя. Мамині
синочки"
10:50 Х/ф "Це мій собака" (1)
12:35 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
13:35 "МайстерШеф"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
20:55 Х/ф "Мама�детектив"
(1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:15 Х/ф "СМЕРШ. Прихо�
ваний ворог" (1)

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода

07:35 Підйом
08:00 Т/с "Метод Лаврової"
08:55 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:45 Т/с "Татусеві дочки"
13:10 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:35 М/с "Губка Боб"
15:20 Т/с "Друзі"
16:15 Т/с "Татусеві дочки"
17:10 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
22:45 Х/ф "Удар по цнотли�
вості" (2)
01:00 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:10 Х/ф "Братик Ден" (1)
11:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 "Нічне життя"

05:05 "Випадковий свідок"
06:05 Х/ф "Місія в Кабулі" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "До суду"
10:40 Т/с "Детективи"
11:40 Т/с "Брати" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Брати" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Менталіст � 4" (2)
23:50 Т/с "CSI: Маямі" (2)
00:40 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю" (2)

06:10 Т/с "Дорожній патруль
3" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Т/с "Катя. Продовжен�
ня" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Дев'ятий відділ"
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06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї�
но!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:10 Олімпійські ігри. Гір�
ськолижний спорт. Гігант�
ський слалом (чол.)
11:10 Олімпійські ігри. Сноу�
бординг. Паралельний гігант�
ський слалом (чол., жін.)
13:10 Олімпійські ігри. Гір�
ськолижний спорт. Гігант�
ський слалом (чол.)
14:15 Олімпійські ігри. Лижні
гонки. Командний спринт
(чол., жін.)
15:00 Новини
15:15 Діловий світ. Агросек�
тор
15:25 Українська пісня
16:25 Олімпійські ігри. Біат�

лон. Змішана естафета
18:00 Олімпійські ігри. Фігур�
не катання. Жінки, коротка
програма
19:20 Олімпійські ігри. Боб�
слей (жін.)
20:40 Олімпійські ігри. Фігур�
не катання. Жінки, коротка
програма
21:35 Підсумки дня
21:55 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22:40 Фінансова перспекти�
ва
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф "Васька"

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:50, 11:50 Т/с "Вір мені"
12:50, 13:45 Т/с "Громови"
(1)
14:45 "Красуня за 12 годин �
2"
15:40 Т/с "Свати � 3" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН

20:15, 21:20 Т/с "Вір мені"
22:25 "Чотири весілля � 3"
23:55 ТСН
00:10 Т/с "Касл � 2" (2)

05:25 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:00 "Зрозуміти. Пробачи�
ти"
17:05 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Син батька наро�
дів"
23:35 Т/с "Круті береги"
01:20 Х/ф "Цивільний позов"
(2)

06:00 Приколи на перерві
06:30 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
09:55 Одна за всіх
12:20 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:05 Т/с "Дєтка" (1)
15:00 Панянка�селянка
16:00 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Одна за всіх

05:25 Служба розшуку дітей
05:30 Факти
05:55 Світанок
07:00 Т/с "Літєйний, 4"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:20 Т/с "Зниклі"
14:15 Т/с "Чужий район�2"
16:50 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район�2"

22:35 Х/ф "Зоряний десант�
2. Герой Федерації" (2)
00:05 Х/ф "Зоряний десант�
3. Мародер" (2)

05:30 "Чужі помилки. Смер�
тельний діагноз"
06:15 "Усе буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда
про зірок"
09:20 "Зіркове життя. Не від�
рікаються, кохаючи..."
10:20 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
12:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
13:00 "МайстерШеф"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
20:55 Х/ф "Мама�детектив"
(1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата на тата"
00:00 Х/ф "СМЕРШ. Прихо�
ваний ворог"(1)

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом

08:00 Т/с "Метод Лаврової"
08:55 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:45 Т/с "Щасливі разом"
13:05 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:25 М/с "Губка Боб"
15:15 Т/с "Друзі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:05 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
22:40 Х/ф "Кінопобачення"
(2)
00:20 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 "Нічне життя"

05:20 "Випадковий свідок"
06:15 Х/ф "Сищик" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
15:00 Т/с "Брудна робота"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Брудна робота"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Менталіст � 4" (2)
23:50 Т/с "CSI: Маямі" (2)
00:40 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль�
3" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Т/с "Катя. Продовжен�
ня" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Дев'ятий відділ"
(2)

НТН
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НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ



06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї�
но!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:20 Погода
09:40 Олімпійські ігри. Фріс�
тайл. Скі�крос (чол.)
10:35 Олімпійські ігри. Лижне
двоборство
11:25 Олімпійські ігри. Фріс�
тайл. Скі�крос. Фінал (чол.)
13:15 Олімпійські ігри. Лижне
двоборство
14:30 Уряд на зв'язку з гро�
мадянами
15:00 Новини
15:15 Діловий світ. Агросек�
тор
15:30 Олімпійські ігри. Кер�
лінг. Матч за "золото" (жін.)
17:00 Олімпійські ігри. Фігур�
не катання. Жінки, довільна
програма
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Олімпійська студія.
Підсумки дня

22:45 Фінансова перспекти�
ва
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф "Васька"

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:50, 11:50 Т/с "Вір мені"
12:50, 13:45 Т/с "Громови"
(1)
14:40 "Красуня за 12 годин �
2"
15:40 Т/с "Свати � 3" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:00 Футбол. Ліга Європи.
"Динамо" (Київ) � "Валенсія"
(Іспанія)
22:00, 23:05 Т/с "Вір мені"
00:10 ТСН

05:25 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мух�

тара�2"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:00 "Зрозуміти. Пробачи�
ти"
17:05 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Син батька наро�
дів" 
23:35 Т/с "Круті береги"
01:20 Х/ф "Миротворець" (2)

06:00 Приколи на перерві
06:30 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
09:55 Країна У
12:20 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:05 Т/с "Дєтка" (1)
15:00 Панянка�селянка
16:00 Даєш молодь!
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Одна за всіх

05:20 Факти
05:50 Світанок

06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:20 Т/с "Зниклі"
14:10 Т/с "Чужий район�2"
16:50 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район�2"
22:35 Х/ф "Дім сонця, що
сходить" (2)
00:05 Х/ф "Таємний бік міс�
та" (2)

05:25 "Чужі помилки. Повер�
нення Кацмана"
06:05 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:15 "Зіркове життя. Випро�
бування бездітністю"
10:15 Х/ф "Лекції для домо�
господарок" (1)
12:15 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
13:10 "МайстерШеф"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
20:55 Х/ф "Мама�детектив"
(1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Оголе�
ні та знедолені"
23:15 "Зіркове життя. Барбі з
покаліченими душами"
00:10 Х/ф "І була війна" (1)

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:00 Т/с "Метод Лаврової"
08:55 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:45 Т/с "Татусеві дочки"
13:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:35 М/с "Губка Боб"
15:20 Т/с "Друзі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:10 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
22:45 Х/ф "Американський
пиріг" (2)
00:40 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 "Нічне життя"

05:20 Т/с "Брудна робота"
08:30 Ранковий "Свідок"

09:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
15:00 Т/с "Брудна робота"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Брудна робота"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Менталіст � 4" (2)
23:50 Т/с "CSI: Маямі" (2)
00:40 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль�
3" (1)

07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Т/с "Катя. Продовжен�
ня" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. "Шахтар" (Донецьк) �
"Вікторія" (Плзень)
00:00 Т/с "ОСА" (2)

НТН ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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06:00 Православний ка�
лендар
06:05, 07:00, 08:00, 14:15
Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:15
Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Укра�
їно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Тема дня
07:25, 07:40 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:50 Швидкий сніданок
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:30 Світло
09:55 Книга.ua
10:35 Олімпійські ігри.
Фрістайл. Скі�крос (жін.)
13:25 Віра. Надія. Любов
14:25 Діловий світ. Агро�
сектор
14:40 Олімпійські ігри: Гір�
ськолижний спорт. Слалом
(жін.)
16:20 Біатлон. Естафета
(жін.)
18:15 Гірськолижний

спорт. Слалом (жін.)
19:35 Шорт�трек (чол.,
жін.)
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22:45 Фінансова перспек�
тива
22:55 Трійка, Кено, Секун�
да удачі
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф "Васька"

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніда�
нок з "1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:50, 11:50 Т/с "Вір мені"
12:50, 13:45 Т/с "Громови"
(1)
14:40 "Красуня за 12 годин
� 2"
15:40 Т/с "Свати � 3" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
20:15 "Казкова Русь"
20:50 "Вечірній Київ � 2013"
23:00 "Супергерої "

00:05 Х/ф "Фальшивомо�
нетники"

05:25 Т/с "Повернення
Мухтара�2"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:20 Т/с "Повернення
Мухтара�2"
11:15, 12:25 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Канев�
ським"
13:25 "Судові справи" 
15:05 "Сімейний суд"
16:00 "Зрозуміти. Проба�
чити"
17:05 "Давай одружимо�
ся!"
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Один на всіх" 
00:15 Х/ф "В останній мо�
мент" (2)

06:00 Приколи на перерві
06:30, 08:20 М/с "Чере�

пашки � мутанти�ніндзя"
(1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
09:20 Єралаш
09:55 Віталька
12:05 Т/с "Ксена � принце�
са�воїн" (1)
13:50 Т/с "Дєтка" (1)
14:45, 19:00 Панянка�се�
лянка
15:45 Ікона стилю
17:00 Пів царства за кохан�
ня
18:00 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Викрутаси" (1)
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Між нами

05:50 Світанок
06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм
10:10, 13:00 Т/с "Проку�
рорська перевірка"
12:45 Факти. День
13:25 Т/с "Зниклі"
14:20 Т/с "Чужий район�2"
16:50 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
20:05 Т/с "Чужий район�2"
22:35 Х/ф "Убивці на замі�

ну" (2)
00:05 Х/ф "Дім сонця, що
сходить" (2)

05:55 "Чужі помилки. Кар�
тина кров'ю"
06:40, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
08:10 Х/ф "Дихай зі мною"
(1)
18:00, 22:00 "Вікна�Нови�
ни"
20:05, 22:25 Х/ф "Любов не
ділиться на два" (1)
00:15 Х/ф "Лекції для до�
могосподарок" (1)

06:05, 06:55 Kіds Tіme
06:10, 13:10 М/с "Чере�
пашки�ніндзя"
06:35, 13:30 М/с "Губка
Боб"
07:00, 07:35 Підйом
07:30, 19:55 Погода
08:00 Т/с "Метод Лавро�
вої"
08:55, 17:10 Т/с "Не ро�
дись вродлива"
09:45, 18:00, 20:00 Т/с "Во�
роніни"
15:25 Т/с "Друзі"

16:10 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
22:40 Уральські пельмені
23:35 Х/ф "Тупий і ще тупі�
ше тупого. Коли Гаррі зус�
трів Ллойда" (2)
01:20 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30, 16:00 Т/с "Хто у домі
господар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�
ми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00, 19:10 "Орел і Решка"
17:15, 23:50 "Розсміши ко�
міка"
18:10 "Звана вечеря"
20:10 "КВК � 2013"
22:20 "ПрожекторПерісХіл�
тон"
00:45 "Нічне життя"

05:20, 15:00, 17:00 Т/с
"Брудна робота"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 3"
11:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
16:45, 19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Вітер північний"
(1)
21:20 Х/ф "Співучасник" (2)
23:45 Х/ф "Підрозділ
"Дельта" (2)
01:55 Т/с "Слідство веде
Да Вінчі" (1)

06:00 Т/с "Дорожній пат�
руль�3" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 13:50, 17:20, 22:30
Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Т/с "Катя. Продов�
ження" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
23:20 Історія криміналісти�
ки
00:20 Т/с "Дев'ятий відділ"
(2)
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06:00 Підсумки
06:10 Погода
06:15, 23:40 Фільм�концерт
"О. Барикін. Друзів не забу�
вають"
07:45 Погода
07:50 Сміх з доставкою до�
дому
08:30 Панянка та кулінар
08:50 Погода
09:00 Армія
09:10 Православний вісник
09:45 Олімпійські ігри: Біат�
лон. Естафета (жін.)
11:25 Лижні гонки. Мас�
старт (жін., 30 км)
13:30 Сноубординг. Пара�
лельний слалом (чол., жін.)
14:40 Гірськолижний спорт.
Слалом (чол.)
16:20 Біатлон. Естафета
(чол.)
18:20 Фігурне катання. Гала�
вистава
21:00 Підсумки дня
21:25 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Завтра. PRO

23:35 Погода
01:20 Олімпійські ігри. Боб�
слей. Четвірки

06:15 ТСН
07:00 "Хто там?"
08:05, 08:30 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
08:50 М/ф "Енгрі бердс" (1)
08:55 "Світське життя"
09:50, 10:55, 12:00, 13:05 Т/с
"Свати � 4"  (1)
14:10 "Вечірній Київ � 2013"
16:30 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка � 4"
19:30 ТСН
20:00 "Вечірній квартал"
22:10 Х/ф "9 рота" (2)
01:10 Х/ф "Доміно" (2)

05:40 Т/с "Один на всіх" 
08:00 "Школа доктора Кома�
ровського"
08:45 Х/ф "Марія, Мірабел�
ла"
10:00 Д/ф "Крилатов. Сауд�
трек епохи" 
11:00 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"

12:55 Концерт "23 лютого у
Великому місті"
14:35 Т/с "Не зрікаються, ко�
хаючи"  
18:10 Т/с "Господарка вели�
кого міста" 
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Господарка вели�
кого міста"  
22:25 Х/ф "Наречений за
оголошенням" (2)
00:15 Х/ф "Зворотний кви�
ток"

06:00 М/ф "Як козаки..." (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" (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/ф "Друзі назавжди"
(1)
11:55 М/ф "Пригоди Імпера�
тора" (1)
13:20 Обережно, діти!
14:20 Панянка�селянка
16:00 Х/ф "Боги, мабуть,
з'їхали з глузду" (1)
18:05 Х/ф "Викрутаси" (1)

20:00 Віталька
21:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
00:55 Х/ф "Божевільний День
подяки" (1)

05:25 Світанок
06:50 Т/с "Чужий район�2"
09:25 Зірка YouTube
10:30 Дача
11:00 Т/с "Ми з майбутнього"
14:00 Х/ф "Ми з майбутньо�
го�2"
15:30 Т/с "Чужі крила"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
19:50 Т/с "Чужі крила"
21:35 Х/ф "Каратель" (2)
23:40 Х/ф "Кримінальне чти�
во" (2)
02:10 Х/ф "Знайти коротуна"
(2)

05:55 Х/ф "Випадок у квад�
раті 36�80" (1)
07:05 "Караоке на Майдані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
09:50 "ВусоЛапоХвіст"

11:00 "Хата на тата"
12:40 Х/ф "Любов не ділить�
ся на два" (1)
16:15 Х/ф "Джентльмени
удачі" (1)
18:00 Х/ф "Мамочка моя" (1)
21:40 Х/ф "Сонцекруг" (1)
23:30 "Детектор брехні � 5"
00:45 Х/ф "На прізвисько
"Звір" (1)

06:25 М/с "Назад у майбут�
нє"
08:10 М/с "Том і Джері"
09:50 Файна Юкрайна
11:55 Уральські пельмені
14:35 Т/с "Вороніни"
18:00 Х/ф "Завжди говори:
"Так""
20:00 Х/ф "Маска" (2)
22:00 Х/ф "Тупий і ще тупі�
ший" (2)
23:55 Вже котрий день
01:00 Х/ф "Факультет" (2)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:00 М/с "Казки Ганса Кріс�
тіана Андерсена" (1)
10:10 М/ф "Дон Кіхот" (1)
11:30 Х/ф "Нові Робінзони"
(1)
13:20 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
15:00 "Орел і Решка. СРСР"
16:50 "Орел і Решка. Шопінг"
17:45 Х/ф "Поїздка в Амери�
ку" (1)
20:00 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:10 Х/ф "Король вечірок"
(2)

05:05 "Випадковий свідок"
06:10 Х/ф "Добровольці" (1)
07:40 Т/с "Детективи Т. Усти�
нової. "Мій особистий ворог"
(1)
11:30 "Речовий доказ". За�
гадка Страдіварі
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий свідок"

14:10 "Правда життя. Профе�
сія � продавець"
14:50 Х/ф "Три дні в Одесі"
(1)
17:00 Т/с "Таємниці слідства
� 13" (1)
22:30 Т/с "Висяки" (2)
02:05 Х/ф "Співучасник" (2)

07:00 Події
07:10, 08:10 Т/с "Інтерни" (1)
10:10 Один за сто годин
11:10 Т/с "Дорожній патруль�
3" (1)
13:00 Т/с "Дорожній патруль�
4" (1)
14:00 Т/с "Друге повстання
Спартака" (1)
19:00 Події
19:20  Т/с "Перелітні птахи"
(1)
23:20 Х/ф "Ми оголошуємо
вам війну" (1)
02:50 Події
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До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть#
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас # 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.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ЩИРО ВІТАЄМО
з 85�річчям 
КУРМАЧ

Євдокію 
Петрівну

з 90�річчям
НЕДУ

Валентину
Федорівну

Сердечно зичимо міцного
здоров’я, сили та наснаги.

З повагою, 

Боярська міська організація інвалідів

війни, Збройних Сил 

та учасників бойових дій

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

¡ÓˇÍ‡
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14 лютого 2014 року 7777TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ччччееееттттввввеееерррр,,,,    22220000



06:00, 07:00, 08:50, 08:50,
23:30 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35, 23:40 Сміх з достав�
кою додому
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Ток�шоу "Дружина"
09:00 Шеф�кухар країни
10:00 Околиця
10:30 Олімпійські ігри:
Лижні гонки. Мас�старт
(чол., 50 км)
12:10 Бобслей. Четвірки
14:15 Подорожуй світом з
Ю. Акуніною
14:35 Як Ваше здоров'я?
15:35 Ближче до народу
16:05 Діловий світ. Тиж�
день
16:35 Ми хочемо, щоб ви
знали
17:00 Олімпійська студія
18:00 Церемонія закриття
Олімпіади � 2014
21:00 Підсумки тижня
21:55 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
22:55 Трійка, Кено, Макси�
ма
23:00 Ера бізнесу. Підсум�
ки
00:00 Ток�шоу "Дружина"

06:10 Х/ф "Принц і жебрак"
(1)
07:40 М/ф (1)
08:10, 08:35 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
09:00 "Лото�забава "
10:00 М/ф (1)
10:15 Х/ф "Старики�роз�
бійники" (1)
12:10 "Чотири весілля � 3"
13:30 "Зіркова хроніка"
14:30 "Машині казки. Ма�
ша і ведмідь"
15:25 Х/ф "Русалка" (1)
19:30 "ТСН�Тиждень"
20:15 "Голос країни 4. Пе�
резавантаження"
22:20 "Світське життя"
23:20 "Що? Де? Коли?"
00:25 Х/ф "Скажи хоч
щось" (2)

05:25 Т/с "Не зрікаються,
кохаючи" 
08:35 "Школа доктора Ко�
маровського. Невідкладна
допомога"
09:15 Новини
10:00 "Орел і Решка. На

краю світу"
11:00 Т/с "Повернення
Мухтара�2"
12:45 Т/с "Господарка ве�
ликого міста" 
16:40 Новини. Спецвипуск
17:00 Д/ф "Між землею і
небом. Секрети Церемонії
відкриття Олімпіади"
18:00 Церемонія закриття
Зимових Олімпійських ігор
у Сочі
21:00 "Подробиці тижня"
21:55 Х/ф "Перевірка на
кохання"
23:35 Х/ф "Ми з майбут�
нього"
01:45 Х/ф "Солдати невда�
чі"

06:00 Х/ф "Золоті леза: во�
гонь і лід" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.
Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослід�
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Білка та Стріл�
ка. Пустотлива сімейка" (1)

11:00 М/ф "Барбі: чудове
Різдво" (1)
12:20 Обережно, діти!
13:15 Х/ф "Боги, мабуть,
з'їхали з глузду" (1)
15:20 Х/ф "Твої, мої і наші"
(1)
17:05 Країна У
19:00 Віталька
21:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с "Секс і місто" (2)
00:55 Х/ф "Твої, мої і наші"
(1)

05:30 Світанок
06:05 Х/ф "Флінстоуни"
07:30 Дача
08:00 Мульт�особистості
08:30 Так$і
08:55 Космонавти
09:55 Зірка YouTube
11:05 Козирне життя
11:35 Вам і не снилося!
12:10 Т/с "Лісник"
18:45 Факти тижня з О. Со�
коловою
19:40 Т/с "Ми з майбутньо�
го"
22:50 Х/ф "Ми з майбут�
нього�2"
00:30 Х/ф "Каратель" (2)

06:15 Х/ф "Офіцери" (1)
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:15 "Караоке на Майда�
ні"
11:10 Х/ф "Мама�детек�
тив" (1)
15:15 Х/ф "Мамочка моя"
(1)
19:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
19:55 "Один за всіх"
21:05 Х/ф "Дозволь тебе
поцілувати... на весіллі" (1)
22:55 Х/ф "Мандрівка у за�
коханість" (1)
01:00 Х/ф "Офіцери" (1)

07:45 Церква Христова
08:00 М/с "Том і Джері"
09:40 Файна Юкрайна
11:55 Х/ф "Пенелопа"
13:55 Х/ф "Затура: косміч�
на подорож"
16:00 Х/ф "Завжди говори:
"Так""
18:00 Х/ф "Маска" (2)
20:00 Х/ф "Жінка�кішка"
22:00 Х/ф "Факультет" (2)

00:00 Уже котрий день

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:30 М/ф "Дон Кіхот" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "Розсміши коміка"
12:20 "Орел і Решка. Шо�
пінг"
13:15 "Орел і Решка.
СРСР"
15:00 "КВК � 2013"
17:10 "Вечірній квартал"
18:45 Х/ф "Трансформери
� 2" (2)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Любовна хале�
па"

06:05 "Випадковий свідок"
06:20 Х/ф "Три дні в Одесі"
(1)
08:05 Т/с "Таємниці слідс�
тва � 13" (1)
11:30 "Легенди карного
розшуку". Останній закон�
ник
12:00 "Агенти впливу"

12:50 "Таємниці кримі�
нального світу"
13:15 Х/ф "Вітер північний"
(1)
15:00 Т/с "Державний за�
хист � 2"
23:00 "Жорстокий спорт"
00:00 Т/с "NCIS: полюван�
ня на вбивцю � 9" (2)

06:45 Події
07:05 Х/ф "Ми оголошуємо
вам війну" (1)
09:00 Ласкаво просимо з
Аллою Крутою. У гостях
Олександр Розенбаум
10:00, 11:00 Таємниці зірок
12:00 Т/с "Дорожній пат�
руль�4" (1)
14:00 Т/с "Друге повстання
Спартака" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Пристрасті на парке�
ті
22:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:30 Великий футбол
01:15 Х/ф "Людина пітьми"
(2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

25 січня цього
року пішов із
життя Михайло
Тихонович Дідо�
вець, полковник
запасу, заступ�
ник голови Бо�
ярської органі�
зації інвалідів
війни, Збройних
Сил та учасників
бойових дій.

Син білорусь�
кого селянина,
він ще неповно�
літнім хлопцем
пережив лихо війни, яка двічі прокотилась через
його рідне село.

Тяга до знань допомогла здобути середню ос�
віту, далі � військове училище, багатолітня служ�
ба в армії, здобуття вищої військової освіти зро�
били його професійним військовим, захисником
вітчизни. Михайло Тихонович � полковник, ко�
мандир танкового полку. За бездоганну службу
в армії був нагороджений орденом Трудового
Червоного Прапора, орденом "За мужність" та
багатьма медалями.

Після закінчення військової служби працював
на керівній посаді у Боярській організації інвалі�
дів війни. Смерть дружини та сина підірвали йо�
го здоров'я.

Наша організація втратила бойового заступ�
ника, гарну, чуйну людину.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Володимир Нурищенко,
голова Боярської організації інвалідів війни, 

Збройних Сил та учасників бойових дій 

ПАМ'ЯТІ ТОВАРИША

4 лютого пішов із життя інвалід Великої Вітчиз�
няної війни 1�ї  групи Кіпич Михайло Нестерович.

Все своє життя він віддав авіації. Народився в
Поліському районі на Київщині. Після школи за�
кінчив технікум. Вісім років прослужив на посаді
старшого авіаційного техніка в авіаційному полку
на Далекому Сході.

Після демобілізації проживав у Боярці, до пенсії
працював авіатехніком в аеропорту "Жуляни". Ко�
ристувався авторитетом серед колективу. 

За військову службу в армії нагороджений ме�
даллю "За перемогу над Німеччиною" та багать�
ма ювілейними медалями.

Ми сумуємо разом з рідними та близькими за
скромною, гарною людиною.

Володимир Нурищенко,
голова Боярської організації інвалідів війни,

Збройних Сил та учасників бойових дій

СУМУЄМО

12 лютого у примі#
щенні Боярської міської
бібліотеки № 2 для до#
рослих відбулася
зустріч представників
правоохоронних органів
з учнями старших кла#
сів Боярської ЗОШ № 3.
За сприяння завідувача
бібліотеки Людмили
Драчевської відбувся
круглий стіл на тему:
"Кримінальна відпові#
дальність неповноліт#
ніх". Захід було органі#
зовано для підвищення
рівня правової культури
школярів, а також по#
ширення знань про кри#
мінальну відповідаль#
ність з метою запобі#
гання негативних проявів серед
дітей. 

Надія Семенюк, оперуповнова�
жений сектору кримінальної міліції
у справах дітей Києво�Святошин�
ського РВ ГУМВС України в Київ�
ській області розповіла школярам,
у чому полягає суть таких понять, як
"адміністративна" та "кримінальна"
відповідальність, причини та пра�
вові наслідки, вкотре нагадала про
шкідливість тютюнопаління, вжи�
вання алкогольних напоїв та нарко�
тичних речовин. Вона звернула
увагу присутніх, що протягом ос�
таннього часу найпоширеніший
злочин серед неповнолітніх � кра�

діжки мобільних телефонів. Але в
час технічних можливостей право�
охоронних органів винна особа бу�
де обов'язково встановлена та при�
тягнута до кримінальної відпові�
дальності. 

Зустріч відбулася у форматі кон�
структивного діалогу, в ході якого
учні дискутували, намагалися отри�
мати нові знання та ставили різно�
манітні питання на кшталт: чи мож�
ливо встановити особу�педофіла,
яка через соціальні мережі Інтернет
шукає собі нову жертву; чи право�
мірними були дії працівників міліції
під час забезпечення охорони гро�
мадського порядку на головному
майдані столиці; чи збільшилась

кількість злочинців серед школярів
району; які вимоги до абітурієнтів
під час вступу до вищих навчальних
закладів системи органів внутріш�
ніх справ України. 

Головна мета заходу � донести до
свідомості молодого покоління, що
саме у 14�15�річному віці потрібно
виховувати почуття відповідальнос�
ті за свої дії, розвивати вміння бра�
ти приклад з позитивної поведінки
своїх однолітків та дорослих, � було
досягнено. 

Віталія Грохольська, 
Києво#Святошинський 

РВ ГУМВС України 
в Київській області

ШКОЛЯРІ ТШКОЛЯРІ ТА ПРА ПРАВООХОРОНЦІ ЗУСТРІЛИСЯ ЗА КРУГАВООХОРОНЦІ ЗУСТРІЛИСЯ ЗА КРУГЛИМ СТЛИМ СТОЛОМОЛОМ

Новий храм на честь
святого Миколая з'явив#
ся на теренах Боярки.

Релігійну громаду хра#
му, що "прописався" на
подвір'ї Центральної ра#
йонної лікарні, було заре#
єстровано три роки тому.
Розпочинав благу справу
будівництва храму отець
Михаїл Ткач, священик з
сусіднього села Петрів#
ське. У серпні минулого
року Свято#Миколаївську
парафію очолив новоп#
ризначений настоятель
протоієрей Василь Лило.

"Мій попередник встиг
зробити чимало, � розпові�
дає отець Василь. � Було
вже залито фундамент та
зведено стіни. Тож я почав свою
працю не на порожньому місці".

Важкої роботи на будівництві
отець Василь не боїться. Адже пе�
ред призначенням до Свято�Мико�
лаївського храму тривалий час пра�
цював на будівництві. За словами
настоятеля, він близько 14 років
служив у Греції, у храмі Живоносно�
го джерела УПЦ КП (Афіни). "Я слу�
жив у храмі, адже давав обітницю

служити Богу. І тут зроблю усе, що
треба, аби храм, яким я його бачу,
постав на радість жителям цього
благословенного краю".

За період від серпня минулого року
стіни храму увінчала сяюча золотом
маківка. Наразі тривають внутрішні
роботи. Настоятель мріє, що внутріш�
нє оздоблення храму буде виконано у
грецькому стилі, а стіни прикрашати�
ме візантійський розпис.

"Греки � побожний народ. Укра�
їнці також традиційно шанують Бо�
га, � продовжує отець Василь Ли�
ло. � Я прагну, щоб цей храм став
справжньою окрасою міста та од�
ним із його духовних центрів. Маю
багато планів, але про них ми бу�
демо говорити пізніше".

Навіть незважаючи на те, що бу�
дівельні роботи іще тривають, у
храмі регулярно відбуваються бо�
гослужіння. Перша служба відбу�
лася 19 грудня, у день Святого Ми�
колая. Впродовж тижня тут працю�
ють будівельники, а в неділю � від�
бувається служба Божа. 

Церковна громада нині перебу�
ває у стадії свого становлення.
Двері храму відкриті для усіх, хто
прагне служити Богу своєю пра�
цею, співом. Вважається, що на�

віть коли у храмі крім священика
немає жодної душі, разом із ним
перебувають янголи, співаючи хва�
лу Творцю. Але хвала з людських
вуст Богу приємніша. Тож відкрийте
для себе нову святиню. 

Богослужіння у храмі відбувають�
ся щонеділі з 9 год. Найближча
служба Божа з освяченням води і
свічок відбудеться 15 лютого на
честь Стрітення Господнього. 

НОВА СВЯТИНЯ ЧЕКАЄ ВІРЯН
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Глибоко сумуємо з приводу великої втрати та
висловлюємо співчуття родині Корчмарчука  Петра
Лукича, який помер 5 лютого на 87 році життя.

Петро Лукич народився у Боярці, був учасником
бойових дій, інвалід І групи. Нагороджений орде�
нами Великої Вітчизняної війни ІІ ст., "За муж�
ність" ІІІ ст., медалями "За відвагу" та ін. Був ак�
тивним членом нашої ветеранської організації.

Також висловлюємо співчуття з приводу смерті
Михайла Тихоновича Дідовця.

Лідія Хоменко,
голова Боярської міської організації 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці
та Збройних Сил України 

ВТРАТА
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Про затвердження Правил користування
водозабірними спорудами для задоволення
питних, побутових та інших потреб населення, зон
санітарної охорони джерел водопостачання,
обмеження або заборони використання
підприємствами питної води в промислових цілях
на території м. Боярка

З метою забезпечення на території Боярської місь�
кої ради регулювання правових відносин у галузі за�
безпечення збереження, раціонального використан�
ня вод для потреб населення і галузей економіки, від�
творення водних ресурсів, охорони вод від забруд�
нення та засмічення, поліпшення стану водних об'єк�
тів, керуючись ст. ст. 26, 30 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила користування водозабірни�
ми спорудами для задоволення питних, побутових та
інших потреб населення, зон санітарної охорони дже�
рел водопостачання, обмеження або заборони вико�
ристання підприємствами питної води в промисло�
вих цілях на територіїх м. Боярка", що додаються.

2. Виконкому міської ради:
2.1. Забезпечити оприлюднення даного рішення в

газеті "Боярка�інформ" та на офіційному сайті Бояр�
ської міської ради.

2.2. Вживати необхідні заходи щодо додержання
юридичними та фізичними особами даних Правил.

3. Дане рішення набирає чинності з дня його опри�
люднення.

4.  Дія цього рішення поширюється на всі підпри�
ємства, установи та організації незалежно від форми
власності та підпорядкування, що знаходяться в ме�
жах Боярсьої міської ради, а також громадян.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію з питань житлово�комунального гос�
подарства, енергозбереження, благоустрою міста та
заступника міського голови В. А. Кухарця.  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

Чергова ___ сесія
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № __/____            
від ___________  2014 року           м. Боярка

про оприлюднення регуляторного акта � рішення
Боярської міської ради "Про затвердження Правил
користування водозабірними спорудами для задово�
лення питних, побутових та інших потреб населення,
зон санітарної охорони джерел водопостачання, об�
меження або заборони використання підприємства�
ми питної води в промислових цілях на території м.
Боярка"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення "Про затвердження правил користу�

вання водозабірними спорудами для задоволення питних,
побутових та інших потреб населення, зон санітарної охо�
рони джерел водопостачання, обмеження або заборони
використання підприємствами питної водив промислових
цілях на території м. Боярка"

підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про за�
сади державної регуляторної політики у сфері господар�
ської діяльності" (зі змінами), Методики проведення ана�
лізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається вирішити
шляхом державного регулювання правових відносин у га�
лузі забезпечення збереження, раціонального викорис�
тання вод для потреб населення і галузей економіки, від�
творення водних ресурсів, охорони вод від забруднення
та засмічення, поліпшення стану водних об'єктів

Ці Правила передбачають порядок технічної експлуата�
ції систем і споруд водопостачання.

2. Ціль регуляторного акта
Цілями регулювання є задоволення питних та інших пот�

реб населення питною водою, регулювання правових від�
носин з метою забезпечення, збереження, раціонального
використання води для потреб населення і галузей еконо�
міки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від заб�
руднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану
водних об'єктів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досяг�
нення зазначених цілей, наведення аргументів щодо пе�
реваги обраного способу.

Виходячи з того що на території міської ради виникає
потреба у постачанні якісної питної води, альтернативою
до запропонованого регулювання може бути:

� затвердження єдиних Правил користування водоза�
бірними спорудами для всіх видів споживачів;

� надання повноважень з встановлення тарифів на на�
дання послуг з водопостачання органам місцевого самов�
рядування, оскільки вони мають можливість реально вра�
ховувати місцеві особливості відповідного населеного
пункту;

� розроблення аналогічних правил підприємствами та
організаціями щодо надання послуг водопостачання;

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз'яс�
нення проблеми і відповідні заходи. 

Для кожного пункту Правил користування водозабірни�
ми спорудами визначена пріоритетна мета, реалізація
якого передбачає  низку завдань:

� затвердження Правил, доведення до відома мешкан�
ців та підприємств;

� після затвердження Правил проведення моніторингу,
інвентаризації, паспортизації об'єктів, які є джерелами
питного водопостачання, отримання дозволів на спеці�
альне водокористування;

� укладання договорів між власником водопровідних
мереж і спеціалізованим підприємством водопровідного
господарства  на технічне обслуговування мереж і споруд
водопостачання;

� укладання договорів з абонентами�громадянами на
відпускання води.

Дія акта поширюється на відповідній території м. Бояр�

ка.
Акт доводиться до відома суб'єктів господарювання че�

рез засоби масової інформації.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених

цілій у разі прийняття регуляторного акта. 
Можливість досягнення цілей регуляторного акта за�

безпечується у разі добросовісного  виконання юридич�
ними, фізичними особами та громадянами його вимог, а
саме:

� упорядкування відносин між суб'єктами господарю�
вання та органам влади ;

� конкретне визначення Правил користування водоза�
бірними спорудами надасть змогу користувачам планува�
ти свої витрати.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуля�
торного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта вста�
новлюється довгостроковий або до прийняття нових нор�
мативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться
зміни за підсумками аналізу відстеження його результа�
тивності. При виникненні  змін у чинному законодавстві,
які можуть впливати на дію запропонованого регулятор�
ного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригу�
вання.

8. Визначення показників результативності регулятор�
ного акта.

� Показники якості питної води;
� кількість укладених договорів ;
� загальна вартість робіт, пов'язаних з водопостачанням.
9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстежен�

ня результативності регуляторного акта. 
� проведення базового відстеження при розробці регу�

ляторного акта;
� повторне відстеження через рік після набрання чин�

ності акта.
При проведенні відстежень будуть використані наступні

види даних:
� аналіз статистичної інформації; 
�  анкетування, опитування  мешканців, суб'єктів госпо�

дарювання.

ПОВІДОМЛЕННЯПОВІДОМЛЕННЯ

Вигоди Витрати

Сфера інтересів держави

Покращення якості питної
води з урахуванням вимог

державного стандарту

Чіткий перелік
водокористувачів

Проведення
інвентаризації,

паспортизації об'єктів, які
є джерелами питного

водопостачання

Для населення

Встановлення єдиних
правил

Покращення якості питної
води з урахуванням вимог
державного стандарту на

питну воду

Чіткий графік подачі питної
води

Для підприємств

Встановлення єдиних
Правил користування

водозабірними спорудами

Чіткий графік подачі питної
води

Про продовження терміну дії рішення виконкому

від 15.05.2013 № 28/3 “Про затвердження норми

витрати води споживачам міста Боярка

Розглянувши клопотання КП “Боярка�Водоканал”,
а також керуючись Законом України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” виконавчий комітет, � 

ВИРІШИВ:

1. Продовжити термін дії рішення виконавчого ко�
мітету від 15.05.2013 № 28/3 “Про затвердження нор�
ми витрати води споживачам міста Боярка” до
01.01.2015 р.

2. Контроль за виконанням даного рішення поклас�
ти на заступника міського голови Кухарця В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 2/3            
від14 січня  2014 року           м. Боярка

На виконання положень Мемо�
рандуму від 27.07.2012 року про
співробітництво між Інспекцією з
питань захисту прав споживачів у
Київській області, керуючись
принципами рівноправності,
створенню належних умов для
реалізації громадянами�спожи�
вачами своїх законних інтересів
та прав, підвищення рівня спо�
живчих знань населення та мож�
ливості доступу населення (спо�
живачів) до корисної для них ін�
формації, 27 лютого 2014 року з
9:00 до 11:00 у приміщенні гро�
мадської приймальні міської ради
за адресою: м. Боярка, вул. Біло�
городська, 23�в (тел. 47�877) від#

будеться зустріч з представни#

ком Інспекції з питань захисту

прав споживачів у Київській об#

ласті.

Під час зустрічі фахівцями на�
даватимуться консультації,
роз'яснення, допомога у вирі�
шенні конфліктних ситуацій з пи�
тань захисту прав споживачів.

Запрошуються всі бажаючі.

ОГОЛОШЕННЯ

Києво#Святошинський районний відділ ГУМВС України в Київській

області запрошує на денну форму навчання до вищих навчальних

закладів Міністерства внутрішніх справ України за державним замов#

ленням громадян України, які в 2014 році закінчують навчання у за#

гальній середній школі, з подальшим проходженням служби в органах

внутрішніх справ.

Кандидатам надається можливість обирати для вступу навчальний заклад
системи МВС України за будь�якою спеціальністю.

"Правоохоронна діяльність" та "Правознавство":

� Національна академія внутрішніх справ; 
� Харківський національний університет внутрішніх справ;
� Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ  
� Луганський державний університет внутрішніх справ;
� Донецький юридичний інститут МВС України;
� Львівський державний університет внутрішніх справ;
� Одеський державний університет внутрішніх справ.
"Військове управління", "Автомобільний транспорт", "Інженерна

механіка", "Менеджмент",  Філологія":

� Академія внутрішніх військ МВС України.
"Правознавство":

� Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого";

� Національний університет "Одеська юридична академія". 
За детальною інформацією звертатися за адресою: м. Боярка,

вул. Хрещатик, 88 або за тел.: (044) 401#60#88, (067) 659#86#20,

(093) 722#75#79, (098) 303#44#02.

ННААВВЧЧААННННЯЯ
УУ  ВВИИЩЩИИХХ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИХХ  ЗЗААККЛЛААДДААХХ  

ССИИССТТЕЕММИИ  ММВВСС  УУККРРААЇЇННИИ
Києво#Святошинський районний

відділ ГУМВС України в Київській об#

ласті запрошує на службу громадян

України віком до 25#ти років, які від#

служили в Збройних силах України і

за станом здоров'я придатні до

служби в органах внутрішніх справ

на посади: інспектор патрульної

служби міліції, міліціонер#водій (ос#

віта: повна загальна середня освіта,

бакалавр) та дільничний інспектор

міліції (освіта: спеціаліст чи магістр). 

Також районний відділ міліції запро�
шує на сезонну роботу опалювачів ко�
тельні віком від 25 до 60 років. 

Режим роботи: доба через дві доби. 
Заробітна платня 1500 грн./міс.
З умовами проходження служби та

отримання детальної інформації з пи�
тань працевлаштування можна ознайо�
митись у відділі кадрів Києво�Свято�
шинського РВ, який знаходиться за ад�
ресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 88,
каб.404.

Контактні тел.: (044) 401#60#88;

(067) 659#86#20, (093) 722#75#79,

(098) 303#44#02.

ЗАПРОШЕННЯ 
НА СЛУЖБУ
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Вітаючи своїх шанувальни�
ків, Юрій Іванович так пояснив
задум цієї виставки:

"Незважаючи на події, які за�
раз вирують в Україні, я вирі�
шив представити на загал свої
нові картини, � говорив Юрій
Горбачов. � Є час розкидати
каміння, а є час його збирати.
Є час творити мистецтво, і є
час представляти його людям.
Навіть на війні були агітбрига�
ди, які в перервах між боями
зверталися до бійців мовою
пісень та віршів, співаючи про
любов". 

Втім, одна робота репор�
тажного плану на тему Майда�
на таки присутня в представ�
леному доробку митця. Це,
швидше, відгук на події сього�
дення, які ще потребують сво�
го осмислення, та які справ�
жній художник залишити поза
своєю увагою просто не може.

Що ж до представлених кар�
тин, то вони різнопланові. Але
відображають саме ті теми, які
цікавлять митця найбільше.
Звернімо увагу лише на три з
них. Перша � зображення про�
явів потойбіччя, поєднання
містики з реаліями життя. В
творчості Юрія Горбачова ця
тема нова, тому й роботи ці
розташовані дещо осторонь.
Сам автор зазначає, що ці кар�
тини навряд чи призначені для

"повсякденного вжитку", нав�
ряд чи ними можна при�краси�
ти вітальню чи офіс. Ці полотна
� скоріше спроба осягнути те,
що лежить за межами нашого
пізнання, а відтак нагадує про
себе лише якимись неясними
порухами відчуттів на рівні під�
свідомості.

Втім, не відмовляється Юрій
Горбачов і від своїх традицій�
них тем, цілком побутових за
змістом. На картині "П'ятниця.
Вечір. Друзі." нема жодної
постаті, жодного обличчя. Але
глядачі точно знають, хто
прийде. Про це їм говорять
зображені предмети. 

Юрій Іванович традиційно ві�
домий як художник, який ма�
лює архітектуру, переважно
Києва. До цієї теми органічно
вписалася Боярка 150�200 ро�
ків тому. Як зазначає сам ав�
тор, "тема дуже близька і ціка�
ва, яка зігріває моє серце. Са�
ме тому я спробував оживити
на полотні покоління боярчан,
які жили за 200 років до нас".
Причому це стосується як зви�
чайних безіменних, але таких
колоритних боярських типа�
жів, так і людей відомих. На�
приклад, Шолом�Алейхем з
дамою на подвір'ї відомого
боярчанам будинку на Хреща�
тику. 

Як зазначає сам автор, най�

більше йому подоба�
ється працювати ак�
вареллю. Хоча б тому,
що з акварелей прос�
то фізично неможливо
зробити копії. 

З відкриттям вис�
тавки Юрія Горбачова
привітали заступник
міського голови Вале�
рій Дубовецький, мис�
тецтвознавець Ніна
Харчук, президент
мистецького об'єд�
нання "Боярські майс�
три" Олександр Корж,
колеги�художники та
численні шанувальни�
ки його творчості. 

Ніна Харчук, зокре�
ма, зазначила, що на
цій виставці дійсно "є
що роздивлятися:
прискіпливо, в міру
своєї освіченості, зві�
ряючись з думками. В черго�
вий раз Юрій Іванович під�
твердив свій титул "віртуоза
акварелі". А його "Сни міста"
просто фантастичні в своїй ре�
алістичності".

Художник і поет Андрій Тка�
ченко відзначив надзвичайну
одухотвореність представле�
них робіт. "Використано при�
йом появи в пейзажі якогось
живого персонажа (не
обов'язково людини), як на
картині "Казка, розказана ко�
том". Дуже хотілося б послуха�
ти ту казку". 

Втім, на відвідувачів чекав
ще один сюрприз від автора
виставки. Хоча Юрій Іванович,
за його словами, досить скеп�
тично ставиться до своєї сло�
весної творчості, але час від
часу він таки радує своїх шану�
вальників власними поетично�
прозовими "пробами пера".
От і цього разу Юрій Горбачов
подарував своїм шанувальни�
кам власний жартівливий роз�
дум про вічність в стилі "пото�
ку свідомості". Ось невеликий
уривок з нього:

"Живопис � це погляд крізь

сизо�рожевий туман аква�
рельної палітри у вічність про�
зорої поезії та реального ві�
дображення земних образів на
небесах. Ось чисте полотно
перед творінням. Мета � ство�
рення ілюзорного світу, хай
навіть статичного � не біда. Ад�
же динаміку створить музика,
яка звучить в кожному з нас, а
політ � поезія. Ласкаво проси�
мо до пекла: там тепліше…" 

В будь�якому випадку, ма�
буть, є про що замислитися.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

МИСТЕЦЬКІ ОДКРОВЕННЯ ЮРІЯ ГОРБАМИСТЕЦЬКІ ОДКРОВЕННЯ ЮРІЯ ГОРБАЧОВАЧОВА
Персональна виставка художника Юрія Горбачова

відкрилася 1 лютого в Боярському краєзнавчому музеї.

Слово "кохання"
сьогодні вчепилося
до хвоста її думок і
почало їй страшенно
подобатись. Марта
смакувала його, роз�
бирала подумки на
склади, проспівува�
ла, муркотіла і навіть
кілька разів тихо про�
мовила вголос.

"Щастить тим, хто
любить любити. І мені
з Ним таки пощасти�
ло... Тож закоханість
чи кохання?"

Кохання для неї має
незмінний апельси�
новий присмак, після
тонни цитрусів, які
вони з Ним з'їли ра�
зом. І Марта ще довго
зважувала свої почут�
тя, порівнюючи їх з
апельсиновими зер�
нятами, які сходять
лише за умови пос�
тійного підживлення, уваги і
теплих слів. Не все насіння,
що траплялось на її життєво�
му шляху, проростало, але
незмінно давало досвід у цьо�
му екзотичному різновиді са�
дівництва. Серед бур'яну,
який обплітав її ноги обіцянка�
ми, вона жодного разу не бу�
ла щасливою. Зате вона доб�
ре пам'ятала ніжні дотики
листя фруктових дерев та по�
цілунки�плоди, зірвані нею у
великій кількості.

"Кохання в повітрі. Гарний
вислів... Але ж воно є і у фрук�
тах, посмішках, відкритих вік�
нах, всюди, куди не глянь! Бе�
резень робить своє...", � со�

лодко потягнувшись, дійшла
очевидного висновку Марта.

Того ранку, за чверть шос�
та, дівчина з весняним ім'ям,
яке дратувало її за таке неук�
раїнське походження, дала
собі обітницю щодня дарува�
ти і приймати любов на сніда�
нок, обід і вечерю, натщесер�
це і разом із киснем. Просто
тому, що це приємно.

Вона поправила ковдру, що
сповзла з Його плечей і пода�
лася назустріч новому дню,
попередньо поливши вазони
з апельсиновими деревцями.

Олександра Петраускайте

ОБІТНИЦЯ ЛЮБОВІОБІТНИЦЯ ЛЮБОВІ
Думки про кохання і невидиму різницю між закоханістю
та коханням м'яко огорнули розум Марти того ранку. Її

передсвітанкові роздуми як зажди були глибокими, але не
настільки, аби торкнутись дна істини. Та їй не були потрібні

остаточні відповіді, таємниці завжди вабили дівчину.

пераП р о б а

Олена Рог � автор 8 книг: жіноча проза, есе,
популярна енциклопедія "Люди � бренди", лау�
реат літературних премій. Широко видається
як в Україні, так і в Росії. У Києві в театрі на По�
долі йде спектакль за її повістю "Амнезія". А
режисер Оксана Байрак зняла за творами Оле�
ни Рог та за її сценарієм серіал "Пізнє каяття".

Мрії. Чи можуть вони стати реаль�
ністю? Кохання. Як знайти і не втра�
тити? На ці запитання насправді
важко відповісти, проте відома пись�
менниця знає пояснення і ними вона
поділилась зі старшокласниками�
гімназистами. Жінка переконана, що
все починається саме в юності, і все,
що ми маємо у дорослому житті, йде
з дитинства. Тому важливо навчити
дітей правильно мислити, аби їхні
думки та прохання були почуті там �
нагорі.

Гості читали есе до картин худож�
ника, які він пише в жанрі "парадок�
сального реалізму", розповідали
якісь дивовижні історії, які відбулися

з ними або їх знайомими і навіть незнайомими
людьми.

А ще вони дуже щиро, із задоволенням від�
повідали на запитання з залу, розповідаючи
про Мрію, Долю і Щастя. І про те, яку роль у
всьому цьому відіграє Удача.

«ПРО ЛЮБОВ І БІЛЬШЕ НІ ПРО ЩО»«ПРО ЛЮБОВ І БІЛЬШЕ НІ ПРО ЩО»
11 лютого в Боярському НВК "Гімназія # ЗОШ І ст." до Дня закоханих відбувся творчий

вечір письменниці Олени Рог і художника Ігора Судака "Про любов і більше ні про що".

Читці змагалися у трьох вікових ка�
тегоріях. Переможницею у молодшій
категорії стала наша юна землячка
Анастасія Кальковська. У середній ві�
ковій категорії кращою також вияви�
лася жителька Боярки Валерія Гоц.
Обидві дівчинки � вихованки теат�
ральної студії Боярського будинку
культури. 

25 лютого на обласній Шевченкіані
дівчата представлять рідну Боярку та
Києво�Святошинський район. Це
особливо почесно, оскільки цього ро�
ку ми святкуємо 200�річчя великого
Кобзаря і рік 2014 визнано роком
Т. Г. Шевченка. 

БОЯРСЬКІ ЧИТЦІ # КРБОЯРСЬКІ ЧИТЦІ # КРАЩІ У РАЩІ У РАЙОНІАЙОНІ
8 лютого в Києво#Святошинському

районному будинку культури 
с. Новосілки відбувся традиційний

щорічний конкурс читців 
"Живе слово Кобзаря".



Легалізація заробітної плати � загальнодержавна проблема. На
превеликий жаль, вона не обминула і наш пристоличний район.
Заробітна плата "в конвертах" � проблема, перш за все, соціаль�
на, адже кошти на виплату пенсій та допомог ми отримуємо за
рахунок відрахувань від фонду оплати праці. 

Тіньова заробітна плата оминає нарахування на фонд оплати
праці. При призначенні пенсії багато застрахованих осіб стика�
ються з цією проблемою. Вони наводять аргументи, що заробіт�
на плата у них була значно вища, а чомусь страховий стаж зара�
ховується не повністю, але таке пояснення до справи не додати. 

При нарахованій мінімальній зарплаті працівник може розра�
ховувати на мінімальний розмір пенсії, а що говорити про тих,
яким нараховують 0,5 мінімальної ставки. 

На сьогодні у Києво�Святошинському районі понад 786 юри�
дичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності нараховують
заробітну плату на рівні або менше мінімальної. 

Це такі підприємства району: ПАТ "Сільпо рітейл", ТОВ "Піл�
лар", ТОВ "Авангард", ТОВ "Євробудтрейд", ТОВ "Автогруп",
ПП "ВК Вінермеблі", ТОВ "Сенсей груп", ТОВ "Рибна компанія
"Імперіал" та ін. 

Отже, звертаємося до всіх застрахованих осіб! Тримайте на
контролі свою заробітну плату, вимагайте у роботодавців фак�
тичного нарахування заробітної плати, звертайтесь до відділу
персоніфікованого обліку ПФУ та в Управління праці та захисту
населення, якщо у вас виникають сумніви щодо нарахувань по
зарплаті. Не будьте байдужими і думайте про своє майбутнє сьо�
годні. 

ДУМАЙТЕ ПРО СВОЄ МАБУТНЄ ЗАРАЗ
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Ці змагання � перша в цьому
році офіційна гонка, якою
стартував український автос�
порт 2014 року. Більшість
учасників � представники ве�
ликих міст України: Київ, Оде�
са, Харків. На трасу вийшли
автівки як "вітчизняних", так і
закордонних фірм�виробни�
ків: "ВАЗ", "ЗАЗ", "Honda",
"Subaru", "Renault", "Citroen",
"Ford", "Mitsubishi" і навіть
один "Kia Rio".

На старт вийшли 18 танде�
мів. Переважали екіпажі чоло�
вічі. Як виняток, два змішаних
екіпажі з Києва: на ЗАЗ�
110217 (№ 84, пілот Володи�
мир Герасимчук, штурман
Світлана Герасимчук) та на

ВАЗ�11184 (№ 83, пілот Борис
Кукарека, штурман Анастасія
Чуб), а також з Харкова на
ВАЗ�2108 (№ 28, пілот Євген
Маренич, штурман Ольга Гри�
ценко) і один суто жіночий ки�
ївський екіпаж на Kia Rio
(№61, пілот Олеся Шинкарен�
ко, штурман Роксолана Сергє�
єва).  

Вдалому перебігу гонки
сприяли і погода, і професій�
ний суддійський колектив з Кі�
ровограда, і спонсори зма�
гань, які й потурбувалися про
медалі, кубки та дипломи для
учасників: керівництво клубу
"Кінг Лото". 

За словами учасників гонки,
траса дуже непроста: багато

поворотів, трам�
плінів, зранку �
лід, і глибока гря�
зюка після обіду.
Та ще й шипова�
на резина прави�
лами цієї спор�
тивної гонки за�
боронена! Тому
гальмувати дово�
диться дуже обе�
режно, щоб ма�
шина не "попливла". При цьо�
му суто технічно траса строго
відповідає міжнародним ви�
могам, тому "причепитися"
нема до чого й на поблажки
розраховувати не доводиться. 

До речі, участь у змаганнях
взяли такі відомі автогонщики,

як кільцевик Олександр Галь�
віс та раліст Олег Дорохін �
постійний учасник чемпіонатів
України. 

Все відбулося за планом,
траса витримала, глядачі от�
римали неабияку насолоду від
вболівання за своїх фаворитів,

а учасники � добрячу порцію
спортивного драйву�адрена�
ліну й заслужені нагороди по
закінченню змагань у відповід�
ності до рівня своєї майстер�
ності.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

АВТАВТОЛАСТІВКА#2014 СТОЛАСТІВКА#2014 СТАРТУВАЛА!АРТУВАЛА!
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		Що? Де? Коли?

1155 ллююттооггоо,, 1133::0000
Боярський краєзнавчий музей

Відбудеться творча зустріч громадської організації "Боярське
Мистецьке Братство" з поетами Олександром Хмельовським
(м. Обухів) та Інною Ковальчук (м. Київ). 

Вхід вільний.

8#9 лютого на території спорткомплексу "Боярський вал" відбувся І Етап
Трофею FAU з ралі на серійних автомобілях "Кінг Лото Ралі Боярська зима
2014".

FAU # Автомобільна Федерація України, президент Віктор Вікторович
Янукович.

-- Інформує управління ПФУ 
у Києво�Святошинському районі

У СІЧНІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ КИЄВО#СВЯТОШИНСЬКО#
ГО РАЙОНУ ОТРИМАЛИ ЗНАЧНЕ ПОПОВНЕННЯ 

Вагомим джерелом наповнення місцевої скарбниці є єди�
ний податок на підприємницьку діяльність. Як зазначають під�
приємці, застосування спрощеної системи оподаткування � це
досить зручний спосіб ведення бізнесу, обліку та фінансової
звітності, а також справляння єдиного податку.  

У Києво�Святошинському районі зареєстровано 6317 плат�
ників єдиного податку. З них 787 � юридичні особи та 5530 � фі�
зичні�особи підприємці, які здійснюють підприємницьку діяль�
ність на спрощеній системі оподаткування.

За січень 2014 р. зафіксована значна сума приросту по над�
ходженням зі сплати єдиного податку на підприємницьку ді�
яльність. Так, за січень поточного року в порівнянні з аналогіч�
ним періодом минулого року сума приросту склала 1,3 млн.
грн. А загалом за січень 2014 р. надходження зі сплати єдино�
го податку склали 5,1 млн. грн.

У зв'язку з тим, що кошти, які надходять до місцевих бюдже�
тів, в подальшому направляються на розвиток та підтримку со�
ціальних програм регіону, їх наповнення є одним із головних
завдань, що стоять перед органами Міндоходів.

КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В ЕЛЕКТРОННІЙ
ФОРМІ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ НА ЗСО

З метою створення комфортних умов ведення бізнесу Мі�
ністерство доходів і зборів України впровадило електронний
сервіс "Електронний кабінет платника податків" в підсистемі
якого передбачено режим "Ведення Книги обліку доходів і вит�
рат в електронному вигляді та формування податкової декла�
рації".

Тож, фізичні особи � підприємці, які здійснюють діяльність
на загальній системі оподаткування, за власним бажанням мо�
жуть вести Книгу обліку доходів та витрат (далі � Книга) в елек�
тронній формі.

Тобто, зазначені фізичні особи � підприємці у разі обрання
за власним бажанням ведення Книги в електронній формі, зо�
бов'язані звернутись до територіального органу Міндоходів за
місцем обліку для укладення договору на отримання посиле�
ного сертифікату відкритих ключів, сформованих акредитова�
ним центром сертифікації ключів ІДД Міндоходів. 

За допомогою електронного ключа у сервісі "Електронний
кабінет платника податків" підприємець формує заяву на от�
римання Книги і надсилає її до контролюючого органу за міс�
цем реєстрації засобами електронного зв'язку. 

В свою чергу, територіальний орган Міндоходів за місцем по�
даткового обліку фізичної особи � підприємця реєструє заяву на
отримання Книги у реєстрі поданих заяв  та протягом 3 робочих
днів надсилає повідомлення про реєстрацію Книги із зазначен�
ням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації. 

Після отримання повідомлення про реєстрацію Книги фі�
зична особа � підприємець здійснює операції з її ведення від�
повідно до Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат, яку
ведуть фізичні особи � підприємці, крім осіб, що обрали спро�
щену систему оподаткування, і фізичні особи, які проводять
незалежну професійну діяльність, який затверджено наказом
Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 №481.
При цьому, записи в електронній Книзі ведуться за підсумками
робочого дня, протягом якого отримано дохід.

НОВИЙ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ДЕР#
ЖРЕЄСТРІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ # ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

З 28 січня цього року набрав чинності наказ Міністерства
доходів і зборів України від 10.12.2013 №779 "Про затвер�
дження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державно�
му реєстрі фізичних осіб � платників податків", зареєстрова�
ний в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 № 2211/24743. 

Зазначеним наказом, зокрема, визначено порядок:
� реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;
� обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовля�

ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків;

� формування та ведення Державного реєстру;
� подання облікової картки фізичної особи � платника подат�

ків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного но�
мера облікової картки платника податків);

� подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової
картки або повідомлення;

� внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстра�
ційний номер облікової картки платника податків з Державно�
го реєстру;

� видачі документа, що засвідчує реєстраціюю фізичних
осіб у Державному реєстрі;

� формування реєстраційного номера облікової картки
платника податків;

� ведення документів, пов'язаних із реєстрацією фізичних
осіб у Державному реєстрі.

Також наказом передбачено порядок повідомлення фізич�
них осіб � суб'єктів персональних даних про мету збору персо�
нальних даних у Державному реєстрі. 

Крім того, вдосконалено порядок обліку фізичних осіб в ок�
ремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб � платників
податків. Запроваджено ведення нового журналу � Журнал на�
дання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб � плат�
ників податків про джерела/суми виплачених доходів та утри�
маних податків. 

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі повідомляє:

З настанням сприятливих погодних умов
любителі зимової рибалки активно вихо#
дять на водойми. Києво#Святошинський
РВ ГУ ДСНС України у Київській області по#
переджає мешканців району про небез#
печність виходу на лід, якщо він не достат#
ньо міцний, та пропонує краще утриматись
від цієї розваги.

Основні правила поводження на льодових
покриттях.

Перш ніж ступити на лід, визначіть товщину
льодового покриву на водоймі. Безпечним ува�
жається лід (при температурі повітря нижче 0 С):

� для одного пішохода � лід синюватого або зе�
ленуватого відтінку товщиною не менше 5�7 см;

� лід блакитного кольору � найміцніший;
� сірий � міцність удвічі менша;
� для груп людей (масові переправи пішки ) �

товщиною не менше 15 см ( дистанція в колоні
по 4 чоловіка � 5 см );

� при масовому катані на ковзанах � 25 см;
Є багато шляхів перевірки міцності льоду, про�

те рибалки часто не надають цьому питанню на�
лежної уваги і йдуть на невиправданий ризик,
виходячи на тонкий чи навіть крихкий лід. Особ�
ливо гостро постає ця проблема у період льо�
доставу, а також напередодні льодоходу. 

Лід на водоймі стає не передбачуваним, ко�
ли настає потепління, в цей час товща льоду
стає оманливою і як наслідок � зростає кіль�
кість нещасних випадків на воді та льоду.

Міцність льоду краще всього перевіряти за
допомогою пішні. Якщо після першого ж удару
з'являється вода, виходити на лід суворо забо�
ронено. Під час підводної риболовлі на невели�

кій ділянці не слід пробивати багато лунок, від�
стань між ними повинна бути не менше 5�6
метрів. 

Не бажано стрибати і бігати по льоду, збира�
тися гуртами. Кожен рибалка повинен мати з
собою рятувальну мотузку завдовжки 15�20
метрів. Обов'язково візьміть мобільний теле�
фон чи інші засоби зв'язку. Також покладіть у
кишеню два великих цвяхи або ніж � вони ста�
нуть Вам у пригоді, якщо ж ви провалилися під
лід. В жодному разі не панікуйте, зберігайте
впевненість у собі.

Києво#Святошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

БЕЗПЕКА ПРИ ЗИМОВІЙ РИБОЛОВЛІ

ПРОПАВ СОБАКА:

німецька вівчарка 

Макс (кобель)

Вік: 1 рік, 

зник 21 січня,

без нашийника

Прохання, якщо комусь

відомо про його

місцезнаходження, 

повідомити за телефонами:

(097) 793 78 46, 

(093) 872 34 54

або 40#072 (роб).

Я за ним дуже сумую.

1166 ллююттооггоо,, зз 1100::0000
Боярський НВК "Гімназія # ЗОШ І ст."

Розпочнуться ігри V туру серед команд фут#залу FLAME. Цього дня

відбудуться 1/4, 1/2, фінальні змагання та змагання за суперкубок.

Боярку представлятимуть чотири команди. Тож шанси на перемогу

боярчан дуже великі. Підтримаймо наших!

2233 ллююттооггоо,, зз 1100::0000 ддоо 1166::0000
Боярський НВК "Гімназія # ЗОШ І ст."

Відбудеться відкритий турнір з міні#футболу серед команд ветеранів
Боярки та району. Запрошуються учасники та вболівальники.
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Замовлення 

ОВЕН

Цього тижня ви можете опинитися під тис�
ком обставин, здатних внести суттєві зміни у
сформовані плани. При прийнятті кардинально
важливих рішень необхідно ретельно зважува�
ти усі «за» і «проти» та оцінити можливі ризики.

ТЕЛЕЦЬ

Народженим під знаком Тельця категорично
не рекомендується покладатися на чужі обі�
цянки: вас можуть не тільки підвести, а й під�
ставити. У ближчий період варто уникати будь�
яких ризиків та сумнівних оборудок.

БЛИЗНЮКИ

Для вас цей період буде плідним — завдяки
підвищеній діловій активності зможете досягти
вагомих результатів у професійній діяльності
та успішно вирішити особисті проблеми. Ймо�
вірні також фінансові надходження з неочікува�
них джерел.

РАК

Спроба вирішити всі справи одразу навряд
чи увінчається успіхом. Вирішуйте проблеми у
міру їх надходження або принаймні у черговос�
ті за важливістю — діючи помірковано й вива�
жено ви зможете знайти правильне рішення і
уникнути помилок.

ЛЕВ

Тихоплинний період, упродовж якого не ви�
никатиме потреби перенапружуватись задля
досягнення якихось вагомих цілей. Варто ско�
ристатись моментом і зробити паузу в профе�
сійній діяльності задля продумування подаль�
шої тактики.

ДІВА

Більшу частину часу цього тижня вам дове�
деться займатися фінансовими питаннями, які
потребуватимуть негайного вирішення. Ймо�
вірні корисні знайомства, що відкриють перед
вами бажані перспективи. 

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень буде для вас всуціль заванта�
жений роботою. Для втілення в реальність но�
вих ідей і задумів знадобиться застосувати
оригінальність мислення та творчий підхід. Ус�
пішне виконання поставлених завдань стане
запорукою кар’єрного росту. 

СКОРПІОН

Доволі сприятливий період для вирішення
справ особливої важливості та результативних
досягнень, необхідно тільки уникати ризику і
будь�яких авантюр. Уникнути прикрих помилок
та прорахунків допоможуть інтуїція та досвід.

СТРІЛЕЦЬ

Чим менше амбіцій у кар’єрному питанні ви
виявлятимете, тим більше матимете шансів на
успіх за мінімальних затрат сил і нервів. У будь�
якій ситуації важливо зберігати спокій і самов�
ладання та уникати необдуманих вчинків і слів. 

КОЗЕРІГ

Вдалий період для налагодження втрачених
зв’язків, які стануть в нагоді вам в найближчо�
му майбутньому. Саме зараз ви зможете подо�
лати ті перепони, які упродовж тривалого часу
видавались нездоланними, і закласти міцний
фундамент майбутніх перспектив. 

ВОДОЛІЙ

Приплив життєвих сил і неабиякої творчої
енергії спонукатиме вас до активної діяльності,
скерованої на досягнення основної мети. Ро�
бота кипітиме у ваших руках, і її результати бу�
дуть вельми вагомими.

РИБИ

Практичність і витриманість стануть запору�
кою успіху у вирішенні будь�яких питань. Задля
уникнення помилок слід уникати поспішності.
Постарайтеся уловити вітер змін, щоб макси�
мально використати сприятливі можливості.

ГОРОСКОП
17 лютого  23 лютого

009977  668866��2299��8888009977  668866��2299��8888
Вдовиченко 
Світлана Миколаївна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Аптека заходиться в ЦРЛ

Тел. (097)173�37�14

ФАРМАЦЕВТАФАРМАЦЕВТА

У ВЕЛИКУ УКРУ ВЕЛИКУ УКРАЇНСЬКУ КОМПАНІЮ АЇНСЬКУ КОМПАНІЮ 

ПОТРІБНІ ТПОТРІБНІ ТОРГОВІ ПРЕДСТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ АВНИКИ 

З ВЛАСНИМ АВТЗ ВЛАСНИМ АВТОО

ЗП від 3000 грн.ЗП від 3000 грн.

(телефонувати  з

14.00 до 18.00 

з пн. по пт.).

ДР необов`язковий.ДР необов`язковий.

ТТел:  067#573#57#50,ел:  067#573#57#50,
050#325#80#53050#325#80#53

ÊÊððèèëëÿÿòòààììèè  òòðð³³ïïîî÷÷åå  ÿÿííããîîëëÿÿ..
ÂÂ³³ää  óóññìì³³øøêêèè  ââîîííîî  óó  ññââ³³òò  çç’’ÿÿââèèëëîîññüü..
ÃÃîîññïïîîääüü  ëëþþääèèíí³³  ññååððööåå  ççââååññååëëÿÿ,,
ßßââëëÿÿþþ÷÷èè  ññââîîþþ  ââååëëèèêêóó  ììèèëë³³ññòòüü..

ÊÊððèèëëÿÿòòààììèè  òòðð³³ïïîî÷÷åå  ÿÿííããîîëëÿÿ..
ÂÂ³³ää  ÷÷èèññòòîî¿¿  ññëëüüîîççèè  ââîîííîî  çç’’ÿÿââèèëëîîññüü..
ÃÃîîññïïîîääüü  ääîî  ññååððööÿÿ  òòèèõõîî  ïïððîîììîîââëëÿÿ,,
ßßââëëÿÿþþ÷÷èè  ññââîîþþ  ââååëëèèêêóó  ììèèëë³³ññòòüü..

ÊÊððèèëëÿÿòòààììèè  òòðð³³ïïîî÷÷åå  ÿÿííããîîëëÿÿ..
ÂÂ³³ää  ññòòóóêêóó  ääââîîõõ  ññååððääååööüü  ââîîííîî  çç’’ÿÿââèèëëîîññüü..
ÃÃîîññïïîîääüü  ëëþþááîîââ³³  ññòòååææêêóó  ïïððîîññòòååëëÿÿ,,  
ßßââëëÿÿþþ÷÷èè  ññââîîþþ  ââååëëèèêêóó  ììèèëë³³ññòòüü..

ÒÒååòòÿÿííàà  ÂÂÎÎËËÎÎÄÄÀÀÉÉФФ
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ÏÏÎÎÄÄÀÀÐÐÓÓÍÍÎÎÊÊ  ÇÇÀÀÊÊÎÎÕÕÀÀÍÍÈÈÌÌÏÏÎÎÄÄÀÀÐÐÓÓÍÍÎÎÊÊ  ÇÇÀÀÊÊÎÎÕÕÀÀÍÍÈÈÌÌ

ЦЦИИГГУУНН У БОЯРЦІ!
ЗАПРОШУЄМО НА ЗАНЯТТЯ 

Додаткова інформація
та запис у групу за тел.:

(066) 299#70#91; 
(067) 280#52#62      Юрій

КП «ІА «Боярка�інформ»
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ГОЛОВНОГО БУХГГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРАЛТЕРА,А,
МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕРА З РЕКЛАМИА З РЕКЛАМИ

Вимоги: стаж роботи за фахом,
вища освіта.

Офіційне працевлаштування.

Тел.: 47�079, (098) 443�20�87
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