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11 лютого до навчально-вій-
ськових центрів вирушила чер-
гова група громадян, призваних 
по 4 хвилі мобілізації. Серед них — 
п’ятеро боярчан.

Відправку військовозобов’я-
заних спеціально для          
«Боярка-інформ» прокоменту-
вав військовий комісар Києво-
Святошинського райвійськко-
мату Олег Гончарук.

«Відповідно до указу Пре-
зидента України про часткову 
мобілізацію в нашій державі 
введено особливий період. У 
цей час здійснюється мобілі-
зація військовозобов’язаних 
віком від 20 до 60 років та на-
правлення їх для проходження 
військової служби до навчаль-
них військових центрів.

Ми проводимо роботу по 

ВІДБУЛАСЬ ВІДПРАВКА ДО НАЦГВАРДІЇ

відбору патріотично налашто-
ваних громадян, які мають від-
повідну професійну підготовку.

Нині проводимо відправку 
військовослужбовців до частин 
Національної гвардії України. 
Це люди, які пройшли медич-
ний огляд і визнані придатни-
ми до проходження військової 
служби та, насамперед, мають 
бажання служити за призовом 
по мобілізації.

Керівництво держави вжи-
ває всіляких заходів до за-
охочення громадян України до 
призову по мобілізації, а також 
по наданню підтримки членам 
сімей вже призваних військо-
вослужбовців. Наприклад, за 
особами, призваними по мобі-
лізації, впродовж року закріп-
люється його робоче місце та 
виплачується середньомісячна 

заробітна плата.
Призвані особи впродовж 

перших двох тижнів вивчають 
загальновійськові предмети, 
наступні два тижні — відбува-
ється навчання за військовими 
спеціальностями. І останні два 
тижні — проведення бойового 
злагодження військ.

Після закінчення навчаль-
ного процесу кожного військо-
вослужбовця буде направлено 
до військової частини для по-
дальшого проходження вій-
ськової служби за своїм при-
значенням.

Нині ми відправляємо до 
Нацгвардії 5 боярчан, які про-
йшли медогляд і за станом 
здоров’я придатні до військо-
вої служби», — наголосив Олег 
Гончарук.

Коротка перекличка. Гур-
кіт автобуса, прощальні по-
цілунки та обійми. Справжні 
чоловіки вирушають навчатися 
справжній чоловічій справі — 
захищати Батьківщину. 

Хай вам щастить, рідні 
наші!

10 лютого було освячено та 
відправлено на передову від-
ремонтований волонтерами 
БТР-60. Чин освячення тра-
диційно звершив настоятель 
Свято-Покровського храму 
отець Димитрій Присяжний. 

На реставрацію та віднов-
лення, згідно з актом прийо-
му-передачі, броньовик пе-
редав представник Київської 
облдержадміністрації Андрій 
Максименко. Багато людей 
допомагали відновлювати 
його, зокрема, Микола Ско-
тенюк, В’ячеслав Козирєв, 
Костянтин Ващенко, Євген 
Руденко, Юрій Шевченко 
Дмитро Скиба, Віталій Кон-
дратов, Олексій Балицький, 
долучилися також міський го-
лова Тарас Добрівський, сіль-
ський голова Тарасівки Воло-
димир Сизон та багато інших. 

БРОНЬОВИК ПІДСИЛИТЬ 
ДОБРОВОЛЬЧИЙ КОРПУС

За словами Євгена Руден-
ка, робота над відновленням 
БТР-60 тривала трохи мен-
ше чотирьох місяців.

Броньовик відправляєть-
ся бійцям Добровольчого 
українського корпусу, його 
прийняв боєць Олекса Со-
кіл (позивний).

Користуючись нагодою, 
представник ради волонтерів 
Альона Суслова передала на 
передову подарунки та най-
щиріші побажання, а Наталія 
Долгова – дитячі малюнки. 

У свою чергу Олекса Сокіл 
подякував за допомогу всім 
волонтерам: «Ми вам вдячні за 
те, що наш народ не чекає до-
помоги від Заходу. Дасть нам 
хтось зброю чи ні. Ви самі це 
робите. Ця машина – також 
дуже сильна зброя, вона вря-
тує не одне життя, допоможе 
нам вижити і перемогти».

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

МОБІЛІЗАЦІЯ ТРИВАЄ
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5 лютого міський голова             
Тарас Добрівський провів нара-
ду за участі головного лікаря ЦРЛ 
Києво-Святошинського району 
Василя Кравченка, заступника 
міського голови Олександра Горі-
на, представників волонтерських 
організацій та самооборони.

Обговорювалося питання 
готовності до використання іс-
нуючих бомбосховищ на вико-
нання доручення райдержадмі-
ністрації.

Тарас Добрівський заува-
жив, що згідно із архівною тех-
нічною документацією, у місті є 
ряд об’єктів, які можуть слугу-
вати бомбосховищами. 

Мова йде про 9 протираді-
аційних укриттів та 3 сховища. 
Це: підвальні приміщення По-
логового будинку, ЦРЛ Києво-
Святошинського району (вул. 
40 років Жовтня, 51), ЗОШ № 
5 (вул. Б. Хмельницького, 57-а), 
ДНЗ «Джерельце» (вул. Вороши-
лова, 26), Сільгосптехнікум (гур-
тожиток № 1), 33-ДПРЧ (вул. 
Сагайдачного, 89), 51-ДПРП 
(вул. Шевченка, 80), ЗАТ «Маль-
ви» (вул. Вокзальна, 15), ВАТ 

СПОДІВАЄМОСЬ НА КРАЩЕ, 
ГОТУЄМОСЬ ДО ГІРШОГО

«Боярське АТП» (вул. Шевченка, 
176), ЛВУ МГ (вул. Маяковсько-
го, 49), ВАТ «Арксі» (вул. 40 ро-
ків Жовтня, 36). 

Впродовж тривалого мир-
ного часу питання стану збе-
реження бомбосховищ не було 
актуальним. Тому вирішено до 
20 лютого провести інвентари-
зацію та обстеження усіх цих 
об’єктів.

Василь Кравченко зауважив, 
що питання готовності до над-
звичайної ситуації в Україні 
потребує певної підготовки та 
розробки алгоритму дій у мож-
ливих конкретних ситуаціях. 

Висловлювались думки 
щодо участі волонтерів та не-
байдужих громадян у заходах 
щодо підготовки бомбосховищ 
до використання, а також про 
необхідність ширшого інфор-
мування жителів міста про пра-
вила поведінки у надзвичайних 
ситуаціях.

«Втрата пильності може 
призвести до втрати держав-
ності та незалежності», — на-
голосив Тарас Добрівський на 
завершення наради.

Правила благоустрою регламентують відповідальність усіх жите-
лів міста, організацій, установ та підприємств різних форм власності 
утримання в належному стані території і прилеглих до будівель та садиб. 
Останній снігопад став приводом для перевірки виконання підприємця-
ми своїх обов’язків щодо прибирання снігу.

ПЕРЕВІРКУ ТРЕТИНА НЕ ПРОЙШЛА

Снігопад взимку — це нормаль-
не явище, тому комунальні служ-
би міста завжди готові реагувати 
на зміну погодних умов.

Як повідомив міський голо-
ва Тарас Добрівський, 5 лютого на 
головні дороги міста виїхала сніго-
прибиральна техніка, а також трак-
тор КП «Боярського ГВУЖКГ».

Комунальники виконували 
завдання щодо очищення голо-
вних доріг міста і посипання 
перехресть пісочно-соляною 
сумішшю. На прибирання тро-
туарів та прилеглих до будинків 
територій вийшли 32 двірника. 

Серед них - двірник Катерина 
Помін. За словами жінки, вона 
прибирає сніг на своїй ділянці 
біля будинку № 67 по вул. Моло-
діжній з 5:30. «Це вже втретє чищу 
сніг, - говорить пані Катерина. - 
Але на те й зима, щоб сніг падав». 

Впродовж дня відбувалося 
прибирання снігу біля автобус-
них зупинок.

УСІ НА ПРИБИРАННЯ СНІГУ!

Виконком Боярської міської 
ради звертається до підприємств, 
організацій, установ та всіх жите-
лів міста долучитися до прибиран-
ня снігу на територіях, прилеглих 
до садиб, будинків тощо. До ке-
рівників установ та підприємств 
усіх форм власності було наді-
слано відповідні телефонограми з 
проханням вжити необхідних за-
ходів щодо прибирання снігу.

КП «Боярське головне вироб-
ниче управління житлово-кому-
нального господарства» терміно-
во потрібні на постійну роботу:

• начальник дільниці ліфто-
вого господарства;

• електромеханік з технічно-
го обслуговування та ремонту 
ліфтів 4-го розряду — 4 людини;

• робітник з благоустрою 
дільниці по благоустрою (чоло-
віки) — 2 людини.

За детальною інформацією з 
працевлаштування звертайтесь 
за адресою: 
м. Боярка, вул. Леніна, 30 
(відділ кадрів), тел.: 46-924. 

Робота благоустрою 
в засніжені дні

6 лютого у ході проведення ро-
боти з підприємствами по дотри-
манню правил благоустрою щодо 
належного стану прилеглих тери-
торій в зимовий період, було ви-
явлено порушників, на яких скла-
дено попередження та протокол 
за невчасне прибирання снігу.

Впродовж 7-8 лютого у місті 
працювало 4 одиниці спецтехні-
ки благоустрою, які розчищали 
дороги від снігопаду, були заді-
яні 10 робітників та використано 
близько 40 тон піщаної суміші.

Розпочато роботу по підготовці будинків
до опалювального сезону на 2015-2016 рр.

З 2 лютого дільниця з обслугову-
вання будинків та прибудинкової те-
риторії розпочала планову роботу з 
обстеження підвальних приміщень 
щодо стану систем водо- теплопос-
тачання та каналізації.

Метою було виявлення 
проблемних ділянок, а також 
проведення ремонту в період 
весна-літо до початку опалю-
вального сезону 2015-2016 рр.

Санітарно-
формувальна 
обрізка дерев

У місті ведеться робота з са-
нітарної та формувальної обрізки 
крон дерев. Загалом за січень 
спеціалістами дільниці благоустрою 
кроновано понад 40 дерев. 

Особлива увага при санітар-
ній обрізці приділяється сухим 
гілкам, які небезпечні для нав-
колишніх будівель та людей, а 
також видаляються омела, хворі, 
усихаючі та надломлені гілки. 

Санітарна обробка прово-
диться також на здорових мо-
лодих рослинах, якщо на них є 
переплетені, повислі вниз гілки, 
задля уникнення їх самостійно-
го обламування.

Нині тривають роботи по 
вулиці Щорса.

Більше інформації про що-
денну роботу КП «БГВУЖКГ» 
на сайті www.bgvu.com.ua.

ВАКАНСІЯ

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

У Мінську завершилися 
складні переговори у «норманд-
ському форматі». Перемовини 
тривали більше 18 годин. «Три-
стороння контактна група підпи-
сала документ, який готувався у 
важких дискусіях. Головне, що в 
ніч з суботи на неділю (з 14 люто-
го на 15 лютого) о 00:00 має бути 
встановлене безумовне припи-
нення вогню», – повідомив Петро 
Порошенко.

За його словами, україн-
ській стороні виставляли низ-
ку неприйнятних умов. «Ми не 
пішли на жодні ультиматуми і 
чітко наголосили, що припи-
нення вогню оголошується без 
будь-яких попередніх умов», – 
розповів Президент.

Також підписані домовле-

ПОРОШЕНКО ПРО МІНСЬКІ 
ДОМОВЛЕНОСТІ

ності передбачають звільнення 
всіх заручників протягом 19 днів. 
Для відведення важкої артиле-
рії встановлено термін у 14 днів, 
після цього впродовж п’яти днів 
мають бути звільнені заручники. 
Президент повідомив, що пору-
шив також питання про звіль-
нення Надії Савченко. 

Є чітке зобов’язання про 
виведення найближчим часом 
усіх іноземних військ з терито-
рії України.

Також детально розписана 
імплементація частини Мін-
ських угод щодо перекриття 
державного кордону. Наголо-
шено, що після завершення 
політичного врегулювання має 
бути запроваджено спільний 
захист українського кордону 
за участі представників ОБСЄ. 

«На другому етапі до кінця року 
українські прикордонники ма-
ють в повному обсязі відновити 
контроль над українським кор-
доном», – повідомив Президент. 
За його словами, чітко зазначені 
дати та цифри в спільній декла-
рації лідерів країн «норманд-
ського формату» в Мінську.

Відповідаючи на питання 
журналістів, чи не обговорю-
валося питання автономії тери-
торій, Президент Порошенко 
наголосив, що, незважаючи на 
жорстке наполягання, на статус 
автономії українська сторона 
не погодилась. 

Президент також зазначив, 
що моніторинг за режимом 
припинення вогню буде забез-
печувати місія ОБСЄ. 

У ЦЕНТРІ ПОДІЙ

В Україні щорічно 20 лютого 
вшановуватимуть День Героїв 
Небесної Сотні.

Відповідний указ «Про вша-
нування подвигу учасників Ре-
волюції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні» 
Президент України Петро По-
рошенко підписав 11 лютого, 
повідомляє його прес-служба.

Громадяни, захищаючи «ідеа-
ли демократії, відстоюючи права 

20 ЛЮТОГО – ДЕНЬ 
НЕБЕСНОЇ СОТНІ

і свободи людини, європейське 
майбутнє України», віддали своє 
життя під час подій на Майдані.  

Кабміну доручено із залу-
ченням громадськості розро-
бити та затвердити план захо-
дів, передбачивши створення у 
Києві музею Революції гідності, 
проведення пошукових робіт 
щодо збирання документальних, 
фото-, відео- та інших матеріа-
лів, які висвітлюють ці події.

Запрацювала громадська 
приймальня народного депута-
та України Михайла Гаврилюка. 

Діяльність таких приймалень – 
це один з основних інструментів 
постійного діалогу з виборцями.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ МИХАЙЛА ГАВРИЛЮКА
Громадська приймальня 

Михайла Гаврилюка знахо-
диться у Боярці за адресою: 
вул. Білогородська, 19-а. 
Дні прийому: вівторок та четвер                    
з 9:00 до 17:00, обід з 13:00 до 14:00, 
тел.: (096) 436-43-17. 

Виборці також можуть 
звертатись за допомо-
гою електронної пошти: 
Mhavryliuk@ukr.net. 

Впродовж 5 та 6 лютого робоча 
група у складі інспекторів ЖЕКу 
та представників «Боярської вар-
ти» провела обстеження терито-
рій, які прилягають до об’єктів 
підприємницької діяльності.

З-понад 30 об’єктів до тре-
тини в інспекторів були заува-
ження, оформлені у вигляді 11 
листів-попереджень та одного 
протоколу про адміністративне 
порушення щодо облаштуван-
ня і прибирання територій.

Звичайно, набагато легше 
критикувати діяльність кому-
нальних служб, ніж самому взя-
тися і виконати свої обов’язки. 
Щоправда, порушникам слід 
пам’ятати, що невиконання 
Правил благоустрою може при-
звести до накладення штрафу.
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Далеко не щодня Президент Украї-
ни Петро Порошенко вручає державні 
нагороди нашим землякам. 

Ця приємна подія — вручення ор-
дена «За мужність» боярчанину Андрію 
Назаренку відбулася біля пам’ятного 
знаку Героям Крут. І згодом наш герой 
ненадовго завітав до Боярки. 

Скориставшись нагодою, «Боярка-
інформ» запросила Андрія Назаренка 
до редакції, де він дав ексклюзивне 
інтерв’ю нашому інформаційному 
агентству. 

Отже, знайомтесь: наш гість — 
Андрій Назаренко. З березня 2014 
року служить у 72 моторизованій бри-
гаді, в реактивному дивізіоні, місце 
розташування бригади — Біла Церква. 
Нині місце служби — Волноваха.

Назаренко Андрій Олегович на-
родився 21 серпня 1988 року в Бо-
ярці. Закінчив Боярську ЗОШ № 3, 
потім — КПІ. Зараз навчається в Ін-
ституті технічної теплофізики НАН 
України. Аспірант третього року 
навчання. У зв’язку з початком вій-
ськових дій йому було продовжено 
навчання на один рік. 

«Я хотів попрацювати над захис-
том наукової роботи. Навіть узяв її з 
собою, щоб у вільний час впродовж 
військового навчання доробити пев-
ні частини. Так трапилося, що в мою 
БМ втрапив снаряд, згоріли всі речі 
і… наукова робота також. Вона, на 
жаль, була у рукописному вигляді. 
Тож тепер мені доведеться відновлю-
вати досить значну її частину».

Тема наукової роботи Андрія: «Ін-
дивідуальні теплові пункти з вико-
ристанням відновлювальних джерел 
енергії». За цією темою він виграв 
інноваційний проект НАН України. 
На кількох підприємствах вже впро-
ваджено ідеї молодого науковця.

Андрій має активну життєву по-
зицію. Майдан з його буремними поді-
ями став віхою в його біографії. 

«Не скажу, що я був одним із лі-
дерів, хто кидав коктейлі Молото-
ва, але усіляко підтримував другий 
Майдан, допомагав фінансово, брав 
участь у спорудженні барикад. Наша 
мрія здійснилася — ми скинули ре-
жим попереднього президента.

Звістка про часткову мобілізацію, 
яку озвучив Андрій Парубій, змусила 
мене думати над майбутнім України:  
маю щось робити. Хоч я й офіцер, 

але не підлягав мобілізації, оскільки 
армія не потребувала спеціалістів 
моєї кваліфікації — радіолокація. 

Коли я прийшов на початку бе-
резня 2014 року до військкомату, 
мені сказали, що я можу йти доб-
ровольцем і запропонували іншу 
спеціальність: служити на БМ-21-1. 
Я погодився. За тиждень освоїв усі 
параметри машини, що і як працює.

Я не маю освіти артилериста, 
тому мені запропонували посаду за-
ступника командира батареї по робо-
ті з особовим складом. Раніше мене 
називали б замполітом. 

Моя основна робота трохи па-
перова і полягає у спілкуванні з вій-
ськовослужбовцями, у необхідності 
постійно морально підтримувати бій-
ців. Було трохи складно на початках, 
бо нічого подібного досі не робив. У 
моїй батареї вижили всі бійці, лише 
одного було поранено — вважаю це 
одним із показників своєї роботи. 

Під час першого АТО ми ви-
конали усі завдання, поставлені 
керівництвом. Ще до того, як нас 
вивели з-під Амвросіївки під Ме-
літополь, виникали ситуації, коли 

бійці через психологічний стан не 
могли виїжджати на вогневі позиції 
та виконувати свої завдання. У такі 
моменти мені доводилося брати на 
себе обов’язки командира машини 
чи навідника. Цю премудрість освоїв 
впродовж кількох днів і вже виїздив 
на позиції як простий солдат чи сер-
жант».

Наша з Андрієм розмова торкну-
лася родини молодого чоловіка.

«Моє рішення іти добровольцем 
родина підтримала. Взагалі, моя 
сім’я патріотично налаштована. Те, 
що я нині знаходжусь на передовій, — 
результат цінностей сімейного вихо-
вання, серед яких патріотизм — чи не 
найголовніша».

Про сім’ю Андрій розповів так: 
«Батько — Назаренко Олег Олексі-
йович, політично свідома та активна 
людина. Працює директором Дер-
жавного підприємства «Науково-
технічний центр енергетичного при-
ладобудування» Інституту технічної 
теплофізики.

Мати — Назаренко Галина Єв-
генівна, домогосподарка. Любов до 
України мені ще змалечку прищеплю-
вала мама, це її заслуга. Вона родом 
з Донецької області. Пам’ятаю, як у 

дитинстві російські книжки саме вона 
перекладала мені українською мовою».

Окрім Андрія в родині є ще старша 
сестра і молодший брат, студент, який 
також рветься на передову. 

«Я вважаю, що настільки моло-
дим людям там немає чого робити. 
Там потрібні люди, які хоч трохи вже 
побачили життя, а молодим людям, 
студентам — зарано.

Є люди, які не мають роботи але 
мають відповідну спеціальність, хай 
ідуть і захищають країну. Хай не роз-
повідають, сидячи у Києві, як треба 
боронити Батьківщину. В Україні є 
кадрові офіцери, які мають необхідні 
знання та досвід. Саме такі люди ма-
ють поповнювати лави Української 
армії. Є дуже толкові офіцери, які 
за копійки впродовж 20 і більше ро-
ків служили, але не зрадили Україну. 
Якби не вони, нікому було б навчити 
усіх нас, хто брав участь у першому 
АТО. Саме за рахунок їх професіона-
лізму ми усі й вижили». 

Андрій — дуже скромна людина, 

він переконаний, що є багато людей, 
які заслуговують на державні нагороди. 

«Чому вибрали мене? Можливо, 
за те, що жодного разу я не відмо-
вився виконати поставлене завдання, 
незалежно від ступеня складності. 
Питання щодо нагородження вирі-
шувало вище керівництво. Чув, що 
був запит на людину, яка перебуває 
на навчанні. Наскільки я знаю, у 
Збройних Силах я чи не єдиний аспі-
рант. Студенти, можливо, є у добро-
вольчих батальйонах». 

Ми поцікавились у Андрія Наза-
ренка про результативність роботи 
волонтерів. 

«Перше АТО, як ми його нази-
ваємо, тривало з березня до кінця 
серпня. Впродовж цього часу у мене 
складалось враження, що про нас 
взагалі ніхто не думає. Ми бачили, як 
іншим хлопцям фурами привозили 
їжу. Щоправда, під кінець першого 
АТО мені привезли одяг, але я вже 
повертався додому. 

У Боярці я ближче познайомив-
ся з волонтерами. Вони роблять ве-
ликий обсяг роботи, і це — хороші 
люди. Наприклад, тьотя Наташа 
Долгова. Вона першою до нас при-
їхала туди і це було у досить складний 
момент». 

Нагадаємо читачам, що саме 
влітку 2014 року при Боярській місь-
кій раді було створено координацій-
ну раду з питань надання допомоги 
військовослужбовцям АТО. Під час 
її засідань було враховано пропо-
зицію волонтерів, зокрема Наталії 
Долгової, щодо налагодження адрес-
ної доставки гуманітарної допомоги.

Підприємство, яким керує бать-
ко Андрія, виготовило дуже зручні 
для обігріву печі-буржуйки. І знову 
постало питання: як доставити їх на 
передову. За словами Андрія, допо-
могла саме Наталія Долгова та її ко-
леги. «Є у нас в Боярці хороші 
люди», — так відгукнувся про діяль-
ність волонтерів наш співрозмовник.

Андрій розповів також про мате-
ріально-технічне забезпечення бійців, 
особливо перед відправкою на передову: 

«Коли ішов на перше АТО, усе 
необхідне: шолом, форму — при-

дбали рідні та друзі. З придбанням 
бронежилета допомогли небайдужі 
люди. Коли нас перекинули під Авм-
росіївку, а це вже була передова, по-
ловина бійців не мали бронежилетів. 

На даний момент усього вистачає».
Загальновідомо, що нині на осна-

щення армії виділяються великі суми 
грошей, зокрема, і військовий збір. 
Що змінилося і куди йдуть гроші?

«На сто відсотків, мабуть, ніхто й 
не знає, куди йдуть ці гроші.

Забезпечення та харчування по-
кращилось у порівнянні з першим 
АТО. Щоб поїсти, коли ти голодний, 
вистачає. Куди діваються мільйони — 
я, чесно, не знаю. 

Коли ми прибули до Білої Церк-
ви, з 16 машин, які були в ангарі, ви-
їхати змогли тільки дві. Відновили 
техніку самі та за допомогою волон-
терів. На передовій несправна маши-
на може коштувати життя.

Нової техніки ми не бачимо, 
можливо, вона є в інших військах.

Їжа, матеріальне забезпечення на 
90 відсотків — це заслуга волонтерів 
та простих людей. Можливо, решта — 
за рахунок держави».

Цікавимося тим, як сприймають 

українську армію жителі сходу. 
«По-різному. Спочатку негатив-

но, але пізніше, коли їм довелося 
стикатися з козачками, чеченцями та 
іншими бандитами, місцеві почина-
ли цінувати Українську армію. Нас 
чекали. Люди раділи, намагалися по-
ділитися тим останнім, що не розгра-
бували терористи. Траплялося, коли 
ми заходили до магазину щось при-
дбати і питали: «Скільки?», ошеле-
шені продавці питали: «Що, скільки? 
Скільки ще додати?» Та ні, говоримо: 
«Скільки заплатити?» 

Були випадки, коли після відхо-
ду українських військ до людей, які 
надавали нам підтримку, вживалися 
репресії. Такі моменти ускладнюють 
відносини мирного населення та вій-
ськовослужбовців. Прості люди дуже 
бояться виявляти свою підтримку нам».

Ми запитали в Андрія: з ким дово-
диться воювати? 

«Ми боронимо свою країну. 
Якщо комусь щось не подобається, є 
багато вільних територій у тій же Ро-

сії, нехай їдуть туди і обживають. Але 
нам на нашій землі розповідати, що 
ми маємо робити або не робити, — це 
просто смішно.

Під час першого АТО нам до-
водилося воювати з алкоголіками, 
наркоманами та різною наволоччю. 
Неодноразово бачили на позиціях 
терористів купи шприців, залишки 
наркотичних речовин. Нині ми во-
юємо проти російських військових, у 
них хоча б є поняття честі та поваги 
до супротивника. Про решту — теро-
ристів, найманців — такого сказати 
не можу, там повна відсутність мо-
ральних та етичних принципів».

26-річний чоловік, звичайно, ду-
має і про майбутнє. Своє та України. 
Після війни та без війни… 

«Коли закінчиться війна? Це пи-
тання я чую, коли повертаюся сюди. 
Багатьом здається, що нам видніше, 
бо ми знаходимося там. Ми викону-
ємо накази, діємо згідно з бойовою 
обстановкою. І нам не видніше.

Хочеться, щоб війна закінчилася 
швидше. Я вже 11 місяців на службі, 
це морально та психологічно досить 
тяжко. У нас ще достатньо людей, які 
можуть послужити Вітчизні.

Росія добряче почистила свій 
генофонд — відправила воювати в 
Україні весь непотріб. А у нас захи-
щати державу пішли кращі з кращих, 
патріоти, свідомі громадяни, ті, які 
мають розвивати країну тут. Коли 
можна буде демобілізуватися, за-
любки зроблю це. Я вважаю, що ро-
тація просто необхідна, щоб кожен 
громадянин зробив свій внесок у 
спільну перемогу. Хто може — хай іде 
на передову, хто не може, допомагає 
в тилу. Приємно, що багато людей 
підтримують нас і морально, і мате-
ріально. Кожен з таких людей — вар-
тий інших двадцяти». 

Фронт і тил нерозривно пов’язані 
між собою. Немалу роль у цьому віді-
грають листи солдатам, які пишуть 
звичайні діти. 

«Листи, посилки, малюнки — все 
це до нас доходить. Коли ми залиша-
ємось в одному місці довше, розві-
шуємо малюнки на стінах. Листи — 
читати без сліз неможливо. Два-три 
листа на день — і достатньо, але це 
піднімає дух, бо ми знаємо, заради 
чого там знаходимось. Роздаю хлоп-
цям — вони теж читають. Вже через 
півроку перебування на передовій 
нам дуже потрібна така психологічна 
підтримка. Спілкуючись з місцевим 
населенням, нас іноді відвідують 
думку: що я тут забув? Чого я сюди 
приїхав? Але коли читаєш листи ді-
тей, дорослих людей, то розумієш, 
заради чого ти тут знаходишся».

Наприкінці нашої розмови, Андрій 
зізнався, що крім батьків та численних 
друзів на нього чекає кохана дівчина. 

«Мене чекають вдома. Я хочу 
одружитися нормально, а не поспі-
хом, не у військовій формі. Щоб я 
знав, що вже вдома. На місці сидіти 
не буду, буду розвиватися, вважаю, 
що я не останній дурень».

І на завершення зустрічі ми за-
питали у Андрія: про що проється? 
«Щоб Україна перемогла, Крим по-
вернувся і пиво в Москві коштувало 
по шість гривень», — і молодий чоловік 
ледь помітно, самими кутиками вуст, 
усміхнувся.

Я  Б О Р О Н Ю  С В О Ю  К Р А Ї Н У

У складі боярської волейбольної команди «Промел»

У колі сім’ї

На подвір’ї ЗОШ №3 разом з братом Олегом

Олег, Оксана та Андрій Назаренки
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НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

КІСТЯКІВСЬКІ У БОЯРЦІ
Якщо Вам захочеться пока-

зати Боярку своїм друзям-кия-
нам чи приїжджим з інших міст, 
поведіть їх на наш боярський 
Хрещатик. Покажіть одно- та 
двоповерхові будівлі, прикра-
шені дерев’яним різьбленням 
стріх і фронтонів, невластивим 
нашій прагматичній сучасності. 
То — рештки давньої пам’яті про 
фешенебельне дачне поселення, 
яке з’явилося тут на лісовій око-
лиці після появи в 1868 році за-
лізничної станції. 

Тоді серед постійних і тим-
часових мешканців було нема-
ло відомих постатей. На жаль, 
згодом Боярці не пощастило: її 
справжня історія була підмінена 
сюжетом Павки Корчагіна — лі-
тературно-агітаційного героя 
радянського письменника Ми-
коли Островського. Тому зараз 
важко, через кілька поколінь, 
відтворити цей напрочуд ціка-
вий «дачний» період у багатові-
ковій історії Боярки, а ще важ-
че — з’ясувати адреси, пов’язані 
з іменами її славетних мешкан-
ців: Миколи Лисенка, Михайла 
Грушевського, Дмитра Доро-
шенка, Федора та Віри Мату-
шевських, Михайла Булгакова, 
Семена Надсона, Шолом-Алей-
хема, Олександра Конисько-
го, Іллі Еренбурга… Донедавна 
в тому довгому списку було і 
прізвище Олександра, Федора 
та Георгія Кістяківських. Ніхто 
навіть не припускав, що пошук 
виявиться настільки успішним, 
ба навіть детективним.

Поштовхом, що започат-
кував цей пошук, став дзвінок 
Ігоря Гирича, кандидата істо-
ричних наук, добре відомого в 
Україні дослідника. «Ось по-
слухай, Миколо», — сказав він, 
і телефонною мережею полину-
ла хвилююча розповідь майже 
півстолітньої давності. То був 
уривок з виданих 1963 р. у Нью-
Йорку спогадів Наталі Дмит-
рівни Полонської-Василенко 
(1884-1973), відомого україн-
ського історика, сподвижниці 
Михайла Грушевського, яка з 
1943 р. працювала в еміграції.

Її чоловіком був академік 
Микола Прокопович Василенко 
(1867–1935), який увійшов в іс-
торію як історик держави і права, 
міністр освіти в часи гетьманату 
Павла Скоропадського (1918 р.), 
президент Всеукраїнської Ака-
демії Наук (1921 р.). 

Згадуючи у спогадах про 
приїзд до Києва на початку 
1930-х років академіка Воло-
димира Вернадського, Ната-
ля Дмитрівна зазначала, що 
академік зупинився в їхньому 
спільному з Миколою Проко-
повичем київському помеш-
канні. «Тоді він приїхав улітку, 
коли ми з чоловіком жили на 
дачі в Боярці, недалеко від Ки-
єва, — розповідала вона. — Час 
від часу приїздив він до Бояр-
ки на цілий день. Ми ходили 
до чудового соснового лісу, що 
оточував нашу дачу. Вернад-
ський захоплювався красою 
лісу, спостерігав, як вивірки 
стрибали з гілки на гілку, йому 
подобався наш песик, моло-
денький таксик, який з не-
самовитим гавканням біг під 
дерево, дивлячись, як вивірки 
легко перестрибували з дерева 
на дерево. Вернадському по-
добалася наша дача (власно 
одна кімната з великою веран-
дою). Вернадському подобала-
ся тиша Боярського притулку, 
й він відпочивав душею після 
шуму столиць».

Цим, написаним на далекій 
чужині ностальгійним уривком, 
майже сенсаційні свідчення 
Наталі Полонської-Василен-
ко не обмежуються. Авторка 
також розповідала, що «цей 
будинок був збудований про-
фесором О. Ф. Кістяківським, 
син якого, Богдан — професор 
Київського університету та ака-
демік, був другом мого чоловіка 
та Вернадського. В кімнаті, де 
жили ми, народився старший 
син Богдана Олександровича — 
Горя, який є нині видатним 
вченим в Америці».

Отже, йшлося про три по-
коління відомого українського 
роду Кістяківських. Старший, 
Олександр Федорович Кістя-
ківський (1833-1885) — вчений-
криміналіст та історик права з 
дружиною Олександрою Іванів-
ною (з дому Міхель; 1846-1920) 
мав шістьох синів. Був серед 
них Володимир Олександрович 
Кістяківський (1865-1952) — 
фізик-хімік, академік Академії 
Наук України (з 1919 р.) та Ака-
демії Наук СРСР (з 1929 р.). Не-
можливо також забути про Ігоря 
Олександровича Кістяківського 
(1876-1940), який увійшов в іс-
торію як правник, доцент Ки-
ївського і Московського уні-
верситетів, міністр внутрішніх 
справ Української Держави 
Павла Скоропадського.

Ми ж зосередимо увагу на 
постаті іншого сина — Фе-
дора Олександровича Кістя-
ківського (1868-1920), який в 
українське громадське життя 
ввійшов під українізованим 
іменем Богдан (слов’янське 
Богдан є точною калькою з 
латинського Theodor/Федір), 
був соціологом, істориком, 
економістом і громадським 
діячем. За пізнішими спогада-
ми його сина Георгія, Богдан 
Кістяківський сприймався як 
«біла ворона», оскільки його 
праці були присвячені пробле-
мам прав людини, що в Ро-
сійській імперії було вкрай 
непопулярно. У 1899 р. Богдан 
Олександрович одружився 
з відомою політичною і гро-
мадською діячкою Марією 
Беренштам — донькою Вілья-
ма Людвиговича Беренштама 
(1839-1904), педагога і громад-
ського діяча, члена київської 
«Громади» (національно-куль-
турницької та громадсько-
політичної організації укра-
їнської інтелігенції Києва). 
Їхній первісток, вже згаданий 
Горя, стане відомий світові як 
видатний американський фі-
зик-хімік Kistiakowsky George 
Bogdan (1900-1982), але про це 
йтиметься далі.

От з такою плеядою україн-
ських вчених і громадських ді-

ячів Кістяківських і Василенків 
пов’язувався у спогадах Наталі 
Полонської-Василенко неве-
личкий дачний будиночок у Бо-
ярці. Відразу виникло питання 
щодо його точного місця розта-
шування. 

Признаємось відверто: по-
шук здавався безнадійним, адже 
у відомих на сьогодні матеріалах 
цих двох родин відомості щодо 
локалізації тієї оселі, фактич-
но, відсутні. Дещо допомогли 
дореволюційні довідники по 
Києву, які подавали також і пе-
релік власників приміських дач. 
Завдяки їм з’ясувалось, що на 
початку ХХ ст. Кістяківським 
належала дача на боярській ву-
лиці Хрещатик, 74. Проте й це 
вже мало що говорило, адже за 
радянської влади нумерація там 
(з 1923 до 2004 р. вулиця носила 
ім’я К. Маркса) докорінно змі-
нилась. 

Не збереглась пам’ять про 
Кістяківських і серед сучасних 
боярських старожилів. Інакше 
не могло й бути, оскільки в роки 
Громадянської війни більшість 
дачних будівель селища зазнали 
серйозної, а часом і повної руй-
нації, а їхні власники здебіль-
шого загинули чи опинились аж 
надто далеко від тієї власності. 
Тож заселялось потім дачне се-
лище майже заново.

І все ж ключ до розгадки 
було знайдено. Ним став да-
тований 1881 роком архівний 
план розподілу земельних ді-
лянок щойно посталого дачно-
го поселення Боярка, яке стало 
фешенебельним продовженням 
розташованого з іншого боку 
залізниці старовинного села 
Будаївка.

Започаткувала селище про-
сіка — майбутня вулиця Хреща-
тик, яка в 1870-х рр. пройшла 
від залізничної станції через 
околицю споконвічного сосно-
во-дубового лісу. Обабіч просі-
ки було нарізано 78 земельних 
ділянок розміром, переважно, 
по 800 кв. саж. Праворуч від 
Хрещатика, поруч з полями бу-
даївців, було розплановано 15 
садиб дачного масиву Липки. 

Запозичені з київської то-
поніміки назви дають підстави 
вважати, що їхні автори вважа-
ли це дачне селище власне ки-
ївським утворенням, своєрід-
ним протуберанцем великого 
міста. Будинки, що зводились 
на дачних ділянках, відповіда-
ли модному на той час стилю 
дерев’яної архітектури, яка ба-
зувалася на народних традиціях 
(у межах підросійської України 
найбільшого поширення набу-
вали російські мотиви). Майже 
всі вони були багато прикраше-
ні дерев’яним різьбленням, що 
робило їх справжніми витвора-
ми мистецтва.

На тому старому плані 1881 
р. ми знаходимо і розташовану 
наприкінці Хрещатика садибу 
№ 74 — ту саму, яку адресні до-
відники кінця ХІХ початку ХХ 
ст. (в дореволюційні часи нуме-
рація садиб дачного селища не 
змінювалась) пов’язували з ро-
диною Кістяківських. А точні-
ше — вже називають її власни-
цею Кістяківську Олександру 
Іванівну, вдову і спадкоємицю 
Олександра Федоровича, який, 
нагадаємо, помер 1885 р. Цим 
фактично підтверджується вже 
наведене вище свідчення Ната-
лі Полонської-Василенко про 
те, що «цей будинок був збудо-
ваний професором О. Ф. Кістя-
ківським». А отже, будівництво 
мало відбутись не пізніше 1885 — 
року смерті професора.

Дореволюційний план дач-
ного селища з позначеною 
садибою Кістяківських давав 
шанс знайти якщо не сам їх 
будинок, то принаймні місце, 
де колись він був. Наше за-
вдання неабияк спростило те, 
що за планом пряма вулиця 

Хрещатик, не дійшовши якусь 
сотню метрів до будинку Кістя-
ківських, заламується ліворуч. 
Дана будівля мала бути другою 
після повороту вулиці. То ж 
ідемо туди, стаємо на повороті, 
дивимось і не віримо своїй уда-
чі: і перший, і другий після зги-
ну вулиці будинки збереглись 
до нашого часу! 

Обидва дерев’яні, з різьбле-

ним «підзором» стріх і фронто-
нів, пофарбовані у блакитний 
колір. Перший будиночок (на 
старому плані № 72; належав 
якійсь родині Іваненків) своїм 
заглибленим фронтоном дуже 
схожий на ті, що їх багато можна 
побачити в Росії, наприклад, у 
Владимирській області. Другий 
(колись № 74), значно менший, 
витриманий в європейській ма-
нері, з великою терасою на два 
виходи, стоїть саме на тім місці, 
де, за планом, колись мешкали 
Кістяківські. 

Лаконічний опис Ната-
лі Полонської-Василенко — 
«власно одна кімната з великою 
верандою» цілком йому під-
ходить. Ще й тепер тут ростуть 
сосни, якими захоплювався і 
академік Вернадський. Обидва 
будинки-ветерани, на яких, на 
відміну від більшості їх архі-
тектурних побратимів, майже 
не позначилися лихоліття Гро-
мадянської війни, а часто і не-
вігластво пізніших господарів, 
стоять серед значно пізнішої 
забудови. Мимоволі приходить 
думка, що, мабуть, Провидіння 
зберігало їх до часів, коли гро-
мадяни зможуть усвідомити їх 
історичну цінність.

У будинку № 74 прийшов на 
світ Георгій Кістяківський, хоча 
чомусь усі енциклопедії світу за-
певняють, що це сталося в Киє-
ві. Незадовго перед тим Богдан 
Олександрович з молодою дру-
жиною Марією Вільямівною 
приїхав з Петербурга, де май-
бутня матір зазнала ув’язнення 
в Шліссельбурзькій фортеці за 
збереження забороненої літе-
ратури й «противоправитель-
ственную» агітацію серед робіт-
ників Шліссельбурга. 

Кістяківському вдалося ви-
клопотати дозвіл на звільнення 
дружини на час слідства, і мо-
лода родина виїхала до Києва, а 
потім до Боярки, де й народив-
ся її первісток — син Георгій 
(всього Марія подарувала Бог-
данові трьох синів). Будаївська 
Михайлівська церква засвідчує, 
що Георгій народився 18 листо-
пада, а охрещений був 30 груд-
ня 1900 р. Його батьками були 
«дворянин Феодор Александро-
вич Кистяковский и его закон-
ная жена Мария Вильямовна; 
оба православне», а «восприїм-
никами» вже відомі нам «стат-
ский советник Вильям Людви-
гович Беренштайм [Беренштам 

М. К.] и вдова статского со-
ветника Александра Ивановна 
Кистяковская», тобто дідусь по 
матері та бабуся по батькові но-
вонародженого. 

У Боярці молода родина 
жила до весни 1901 р., хоч, ду-
мається, потім багато разів 
вони повертались сюди на літ-
ній відпочинок, оскільки дача 
ще продовжувала належати ма-

тері Олександрі Іванівні. Проте 
десь після 1909 р. власник тієї 
нерухомості неодноразово змі-
нювався, зокрема, на 1914 р. то 
був якийсь Пономаренко С. Н., 
а на 1915 р. якийсь Каковскій.

А що ж Кістяківські? Револю-
ційні потрясіння і Громадянська 
війна завдали страшного удару по 
цій родині. Унікально благопо-
лучною виявилась лише доля най-
старшого брата Володимира Олек-
сандровича. Він пережив воєнні 
лихоліття і став видатним радян-
ським ученим у галузі фізикохімії, 
академіком, директором Колоїд-
но-електрохімічного інституту АН 
СРСР, був удостоєний багатьох 
державних нагород, зокрема, двох 
орденів Леніна. Помер у 1952 р. і 
був похований на Новодівичому 
кладовищі. 

Доля інших братів Кістяків-

ських виявилася менш щасли-
вою. Ігор Олександрович після 
падіння Гетьманату емігрував 
до Стамбула, а потім переїхав 
до Парижа. Там він займався 
адвокатською і банківською 
справами, належав до росій-
ських емігрантів і помер 1940 р., 
похований на кладовищі Сент-
Женев’єв-де-Буа.

Богдан Олександрович 1919 
р. став академіком УАН і разом 
з В. Вернадським поїхав в Кате-
ринодар до Денікіна у справах 
захисту академії, там він захво-
рів і помер внаслідок перенесе-
ної операції у квітні 1920 р.

Його син Георгій, який на-
вчався в приватній школі в Мо-
скві, а з 1917 р. в Києві, пішов до 
Білої армії. У тій братовбивчій 
війні Георгій Кістяківський був 
поранений, ледве пережив тиф 
і згодом опинився в еміграції в 
Туреччині, а потім у Румунії. З 
Румунії вдалося переслати листа 
до матері в Київ, а потім з її до-
помогою зв’язатися з дядьком 
Ігорем Олександровичем Кіс-
тяківським, який після поразки 
Української революції осів у Па-
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рижі. З його допомогою Георгій 
у 1920-1925 рр. здобув освіту в 
Берлінському університеті і за-
хистив докторську дисертацію 
під керівництвом М. Боденш-
тайна. За його рекомендацією 
в січні 1926 р. молодий вчений 
був направлений до США, як 
стипендіат Міжнародного комі-
тету з освіти в галузі фізичної хі-
мії на стажування до Принстон-
ського університету.

На американській землі наш 
земляк зробив блискучу кар’єру 
вченого і громадського діяча. 
У 1933 р. він прийняв грома-
дянство США. У 1940 р. — став 
консультантом з розробки ви-
бухових речовин у Національ-
ному дослідницькому комітеті з 
оборони, очоливши його 1942 р. 
Член Комітету з атомної енер-
гії при Національній Академії 
наук США, він став керівником 
відділу вибухових речовин у ві-
домій усьому світові ядерній ла-
бораторії в Лос-Аламосі (1944-
1946 рр.) і консультантом шефа 
тієї лабораторії фізика Роберта 
Оппенгеймера. 

За умов Другої світової ві-
йни зусилля американських 
фізиків-ядерників були спря-
мовані на те, щоб випередити 
плани Гітлера на оволодіння 
«зброєю помсти» — атомною бом-
бою. Як згодом підкреслював 
Георгій Кістяківський, військо-
вими питаннями він «став за-
йматися через те, що рішуче був 

настроєний проти нацизму».
Після розгрому гітлерівщи-

ни, Кістяківський у лютому 
1946 р. повернувся до Гарвард-
ського університету, з 1947 до 
1950 р. завідував кафедрою хімії. 
У 1950-х рр. брав активну участь 
у роботі урядових наукових 
установ, зокрема, консульта-
тивного комітету міністерства 
оборони з балістичних ракет. 
У 1959 р. став членом консуль-

тативного комітету з хімічної 
енергії в Національному управ-
лінні з аеронавтики (NASA). У 
1959-1961 рр. вчений був спе-
ціальним радником президента 
США з науки і техніки. А ще він 
був членом (у 1965-1971 рр. ві-
це-президентом) Національної 
Академії Наук США. Георгій 
Кістяківський став автором 
близько 150 наукових праць; 
лауреатом численних вчених 
відзнак, державних нагород 
США (медалі «За заслуги» у 
1946 р., «Свобода» в 1961, «За 
досягнення в науці» 1967 р.) 
та Англії (медаль «За заслуги у 
справі Свободи», 1948 р.). Був 
членом і почесним членом ряду 
наукових товариств США та 
Великобританії.

Перебуваючи на посаді спе-
ціального радника президента 
Дуайта Ейзенхауера, він вів що-

Богдан Кістяківський з синами Георгієм і 
Олександром

денник, який згодом вийшов у 
світ книгою «Вчений у Білому 
Домі» (1976). Щоденник дово-
див, як поступово зріло розча-
рування Георгія Кістяківського 
в американському військовому 
істеблішменті: «Я почав усві-
домлювати, що насправді полі-
тика формується в доволі сум-
нівний спосіб». 

На знак протесту проти війни 
у В’єтнамі, 1968 р. він подав у 
відставку, залишивши всі посади 
в урядових установах. Кістяків-
ський долучився до Пагуосько-
го руху за відвернення ядерної 
війни — як і ряд інших відомих 
вчених світу, які усвідомили всю 
небезпеку для людства ядерної 
зброї. Цього не могли вибачити 
навіть у демократичній Америці: 
лунали звинувачення в симпатіях 
до СРСР і підриві безпеки США. 
Чи не пам’ять про Отчий край — 
далекий і навіки залишений, як 
той дерев’яний різьблений бу-
диночок під соснами боярського 
Хрещатика, — спрямовувала під-
свідомо його дії? Втім, всебічне 
вивчення діяльності нашого ви-
датного земляка ще попереду. 

З дружиною Гільдеґард Мо-
біус (Hildegard Moebius), з якою 
познайомився ще в Німеччи-
ні, він мав дочку Віру (Vera 
Kistiakowsky; 1928 р. н.) вчено-
го-фізика, яка нині береже і по-
пуляризує пам’ять про батька. 
Автор статті вдячний їй за листи 

з розповіддю про нього. 
Та повернімось на батьків-

щину Георгія. На сьогодні важ-
ко сказати, коли саме і за яких 
обставин садиба Кістяківських 
перейшла до їхніх друзів Ми-
коли Василенка та Наталі По-
лонської-Василенко у володін-
ня або, враховуючи розпочату 
більшовиками масову націона-
лізацію, лише в користування. 

Найімовірніше, це сталося 
за умов повоєнної розрухи по-
чатку 1920-х рр. Можливо, що 
після смерті Миколи Прокопо-
вича (1935 р.) дача залишалася 
у розпорядженні Наталі Полон-
ської-Василенко до її еміграції 
в 1943 р. У повоєнні десятиліт-
тя споруда разом з сусіднім уже 
згаданим «будинком Іваненків» 
належала дитячому санаторію 
«Барвінок», що й врятувало її від 
перебудов, більш властивих для 
приватних житлових будинків. 

Досвід боярського Хреща-
тика однозначно показує, що 
поміж старої дачної забудови 
будинки в державному корис-
туванні змінювались менше, 
але частіше зносилися; нато-
мість приватні житлові споруди 
перебудовувались, часто до не-
впізнання, хоч і зносилися зна-
чно рідше. 

«Будинкові Кістяківських» 
за державного володіння по-
щастило. Він, на відміну від 
багатьох інших у Боярці (і на 

відміну від київського будинку 
цієї родини), уцілів, не зазнав-
ши суттєвих змін. Проте тепер 
і він став приватним, хоч досі 
не одержав окремого номера, 
перебуваючи на одній адресі з 
сусіднім райвідділком міліції — 
Хрещатик, 88, що, за словами 
його мешканців, створює багато 
непорозумінь. 

Нові господарі «будинку 
Кістяківських» кажуть, що поки 
не збираються нічого перебудо-
вувати, та все ж зрозуміло, що 
така ситуація тимчасова — люди 
мають право на поліпшення 
умов свого життя і при нагоді 
скористаються ним, принаймні, 
пластикові вікна там уже стоять. 
А тоді вже пізно буде рятувати 
цю унікальну історико-архітек-
турну пам’ятку. 

А будинок цей є одним з 
перших на боярському Хреща-
тику, можливо, це найстарший 
за віком будинок у теперіш-
ньому місті Боярка. Він є цін-
ною, на диво добре збереженою, 
пам’яткою дерев’яної дачної ар-
хітектури. Лише за це необхідно 
надати йому (як і ряду аналогіч-
них дерев’яних дачних будівель 
на цій вулиці) офіційного ста-
тусу пам’ятки, що охороняється 
законом. 

Та ще більшої ваги надає цьо-
му невеликому будиночкові те, 
що він пам’ятає три покоління 
славетного роду Кістяківських, 
Наталю Полонську-Василенко, 
Президентів Академії Наук Ми-
колу Василенка і Володимира 
Вернадського. Про це мали б роз-
повідати панно чи меморіальна 
дошка, встановлені біля входу до 
садиби (а не на будинку — звідти 
дошку не буде видно). Там уже 
давно міг бути музей, тема Геор-
гія Кістяківського виводить його 
значення на міжнародний рівень, 
дозволяє розраховувати на під-
тримку світової громадськості. 
Втім, нинішнє життя показує, 
що перш за все слід своє слово 
сказати в Боярці, не відкладаючи. 
Завтра може бути пізно.

Микола Кучеренко

Георгій Кістяківський

Георгій Кістяківський з президентом Д. Ейзенхауером

Традиційне вшанування ви-
датного українського поета, сати-
рика, драматурга та перекладача 
Володимира Самійленка відбуло-
ся біля могили поета на Будаїв-
ському городищі у Боярці.

Чергова річниця з дня на-
родження Володимира Самій-
ленка випала на буремний час 
у житті України. Наша держава 
бореться за свою суверенність 
та незалежність з ордами росій-
ських найманців та терористів.

Найкращі сини України від-
стоюють державні цінності зі 
зброєю у руках. Тож не випад-
ково, що саме цього дня окрім 
представників інтелігенції та 
митців Боярки у мітингу взяв 
участь лейтенант Андрій Наза-
ренко. Молодий чоловік щойно 
отримав високу нагороду — Ор-
ден «За мужність» — з рук Прези-
дента України Петра Порошенка.

Україна та наш народ впро-
довж тривалого часу пройшли 
героїчний шлях від самоусві-
домлення до практичної бо-
ротьби із внутрішніми ворогами, 
які поступово намагалися зруй-

нувати здобутки багатьох поко-
лінь патріотів. І тепер бореться з 
підступним зовнішнім ворогом, 
який прагне стерти з лиця землі 
саме поняття України.

Надія нації — молоді люди, 
які не стоять осторонь, — до-
стойні сини рідного краю вкло-
няються пам’яті справжніх 
патріотів і несуть далі синьо-
жовте знамено нашої свобо-
ди та незалежності. «Сьогодні 
особливий день, — сказала за-
служений журналіст України, 
депутат Боярської міської ради 
Ніна Харчук. — До Самійленка 
прийшов справжній герой, ніби 
уособлення молодої майбутньої 
України.

Ніна Феодосіївна повідо-
мила, що зроблено подання на 
присудження щорічної премії 
імені Володимира Самійленка 
патріоту, лікареві-хірургу Воло-
димиру Вітюку.

Цього дня біля могили Са-
мійленка своїми думками по-
ділилися і Володимир Вітюк, і 
директор Боярського краєзнав-
чого музею Любов Кравченко, і 
поетеса Тетяна Володай.

ВШАНУВАЛИ 
ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА Законом України від 

28.12.2014 № 76-VIII «Про вне-
сення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких за-
конодавчих актів України» внесе-
но зміни до Закону України «Про 
статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи». 
Вони набули чинності з 1 січня 
2015 року.

Зокрема, із Закону виключе-
но статтю 2, в якій визначалися 
категорії зон радіоактивно за-
бруднених територій. Такими 
були: зона відчуження, зона 
безумовного (обов’язкового) 
відселення, зона гарантованого 
добровільного відселення, зона 
посиленого радіоекологічного 
контролю.

Щодо пільг та компенсацій 
громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, ситуація така.

Для 1 категорії - вони зали-
шились без змін.

Для 2 категорії — виключено 
пункт про першочергове щоріч-
не безплатне забезпечення са-
наторно-курортними путівками 
або путівками на відпочинок.

Для потерпілих 3 категорії 
також виключено пункт про 
першочергове щорічне забезпе-
чення пільговою санаторно-ку-
рортною путівкою або путівкою 
на відпочинок.

Для потерпілих 4 категорії 
всі пільги та компенсації відмі-
нено (тобто, із Закону вилучено 
повністю статтю 23).

Зі статті 30 «Пільги та ком-
пенсації потерпілим дітям та їх 
батькам» з Чорнобильського за-
кону виключено:

• повне державне забезпечен-
ня дітей до вступу їх до школи (не 
старше 8 років) шляхом безплат-
ного виховання (утримання) їх у 
державних та комунальних до-
шкільних навчальних закладах 

ПРОЩАВАЙТЕ, ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ПІЛЬГИ
і надання щомісячної грошової 
допомоги, розмір якої визна-
чається постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.04.2007 
року № 649 «Про встановлення 
розмірів виплат деяким катего-
ріям громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» (щомісячна допомога 
до 3-х років 13,50 грн., до 6 років 
26,50 грн.);

• щорічне безплатне забезпе-
чення потерпілих дітей путівка-
ми на оздоровлення строком до 
двох місяців (потерпілим дітям 
віком до 10 років разом з од-
ним із батьків або особою, яка 
їх замінює, за умови, що така 
особа належить до постражда-
лих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, передбачалось за-
безпечення путівками для оздо-
ровлення);

• щомісячні виплати в по-
рядку та розмірі, встановлених 
Кабінетом Міністрів України 
від 20.04.2007 року № 649, неза-
лежно від інших виплат на кож-
ну дитину шкільного віку, яка 
евакуйована із зони відчуження 
або народилася після 26 квітня 
1986 року від батька або матері, 
які на час настання вагітності 
мають підстави належати до ка-
тегорії 1 або 2, а також на кожну 
дитину, яка проживала у зоні 
безумовного (обов’язкового) 
відселення з моменту аварії до 
прийняття постанови про від-
селення (щомісячна допомога у 
розмірі 16.50 грн.);

• щомісячні виплати в поряд-
ку та розмірі, встановлених Ка-
бінетом Міністрів України від 
20.04.2007 року № 649, сім’ям на 
кожну дитину шкільного віку, 
яка стала інвалідом або перебу-
ває на диспансерному обліку по 
захворюванню внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, а та-
кож дітям шкільного віку, бать-
ки яких стали інвалідами I або 
II групи чи померли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
(щомісячна допомога у розмірі 
32 грн.);

• виплата грошової компен-
сації батькам потерпілих дітей, 
які не відвідують дитячі до-
шкільні та загальноосвітні на-
вчальні заклади (у тому числі 
й тих, які не перебувають в об-
ліковому складі шкіл), на суму 
середньої вартості харчування в 
цих закладах, що встановлюва-
лось органами місцевого само-
врядування.

Статтею 60 в редакції Зако-
ну, який діяв до 31.12.2014 року, 
особам, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастро-
фи, надавались й інші пільги 
та компенсації, передбачені за-
конодавством України. Нова її 
редакція передбачає право осо-
бам, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
які мають одночасно право й 
на інші пільги та компенсації, 
передбачені законодавством 
України, вибір пільг та компен-
сацій відповідно лише до одно-
го із законів України.

Наприклад,особам, які ко-
ристуються пільгами інвалідів 
війни, пільгами за професій-
ною ознакою, пільгами для 
працівників міліції тощо, при-
пиняються пільги та компен-
сації для 1 категорії внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. А 
саме: щомісячна компенсація 
вартості продуктів харчування 
(310 грн.), оздоровлення (120 
грн.), забезпечення безкоштов-
ною санаторною путівкою та 
відшкодування вартості проїзду 
один раз на рік по Україні.

Отже, особам, які мають 
право на користування пільга-
ми за кількома законами Украї-
ни, необхідно до 20 лютого 2015 
року терміново звернутись до 
територіальних управлінь соці-
ального захисту населення.

КІСТЯКІВСЬКІ У БОЯРЦІ



6 13 лютого 2015
№3 (261)

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:10 Х/ф «Брат і сестра»
12:00 Погода
12:25 УТ-1 з Майклом Щуром
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:10 Чоловічий клуб. Бокс
15:05 Чоловічий клуб
15:40 Euronews
15:55 Книга ua
16:25 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі

23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
 

   Телеканал 1+1

06:40 «Служба розшуку дітей»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:25 Т/с «Сліпа»
13:55, 14:50, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сімейний бізнес» 
(1)
22:00 «Гроші»
23:20 ТСН
23:40 Т/с «Касл» (2)
00:30 Х/ф «Сурогати» (2)

   Інтер

06:35 «М/ф»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Сільський романс»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Т/с «Сільський романс» 
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Сільський романс» 
13:50 «Сімейний суд»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Чекай на мене»
16:00 «Новини»
16:15 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Голубка» (2)
00:30 Х/ф «Як божевільний» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)

07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
11:00 Єралаш
11:50 Х/ф «Доктор Дуліттл-5» (1)
13:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Теорія зради

   ICTV

05:25 М/с «Том і Джері»
06:10 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
06:55 Факти тижня з О. Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
09:25 Х/ф «Сволота» 
11:25 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:20 Х/ф «Наша Russіa. Яйця 
долі» 
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Наша Russіa. Яйця долі» 
14:25 Х/ф «Гірко!» 

15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Гірко!» 
16:45 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з А. 
Куликовим
00:05 Х/ф «Лоренс Аравій-
ський» (2)

   СТБ

06:10 «У пошуках істини. 
Леонід Брежнєв: пігулки від 
кохання»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Зіркове життя. Кохан-
ня, перевірене відстанню»
09:40 «Зіркове життя. Заміж за 
іноземця»
10:40 Х/ф «Дами запрошують 
кавалерів» (1)
12:00 Х/ф «За двома зайцями» (1)
13:35 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:10 «Зіркове життя. Віза на 
щастя»
20:05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Детектор брехні-7»
23:55 «Один за всіх»
01:05 Х/ф «Дами запрошують 
кавалерів» (1)

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Т/с «Татусеві дочки»
09:55 Т/с «Вороніни»
14:15 Х/ф «Мріяти не шкід-
ливо»
15:55 Х/ф «Оце любов»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Крок вперед. На 
вулицях»
22:55 Х/ф «Історія Попе-
люшки»
00:50 Абзац!

   НТН

06:20 Х/ф «Воєнно-польовий 
роман» (1)
07:45 Х/ф «Екіпаж машини 
бойової» (1)
09:00 «Правда життя. Про-
фесія»
09:30 «Агенти впливу»
10:25 Х/ф «Проект «Альфа» (1)

12:00 Т/с «Наказано знищити. 
Операція «Китайська скринь-
ка» (1)
15:30 Т/с «Охоронець - 2» (1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Пандора» (2)
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8» 
(2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

05:50 Події тижня з Олегом 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Реальна містика
10:00 Т/с «Синя борода» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25. 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Піти, щоб поверну-
тися» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Кінг Конг» (2) 
02:45 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:05 Перша студія
11:05 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:00 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
12:30 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Школа Мері Поппінс
14:15 Фольк-musіc
15:20 Euronews
15:35 Х/ф «По сигарети»
17:30 Д/ф «Палітра. Бонар»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини

21:35 Спорт
22:00 Війна і мир
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

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

22:00 Х/ф «Пропозиція» (2)
00:00 ТСН

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Земський лікар»
14:00 «Новини»
14:20 Т/с «Земський лікар»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:00 «Новини»
16:15 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Голубка» (2)
00:25 Х/ф «Дні грому» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутан-
ти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
11:00 Єралаш
12:05 Х/ф «Пастушка» (1)
13:15 Т/с «Ксена - принцеса 
- воїн» (1)
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Теорія зради

   ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:00 Т/с «У полі зору»
11:40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Опери»
16:45 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Диверсант. Кі-
нець війни»
23:20 Х/ф «Сволота» (2)
01:10 Х/ф «Міст через річку 
Квай» (2)

   СТБ

05:55 «Вікна-Новини»
06:30 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя. Віза на 
щастя»
09:10 «Зіркове життя. 
Шлюбні рекордсмени»
10:15 «Правила життя. Хімія 
на молоці»
12:15 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
13:15 «МайстерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:05 «Зіркове життя. Ви-
жити після кохання»
20:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-6 з П. 

Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Т/с «Татусеві дочки»
10:00 Т/с «Щасливі разом»
17:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Крок вперед. За-
палювання»
22:55 Х/ф «Ще одна історія 
Попелюшки»
01:05 Абзац!

   НТН

05:50 Х/ф «Двійник» (1)
07:00 Х/ф «Загін особливого 
призначення» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:55 Т/с «Коломбо» (1)
13:05 Т/с «Банкірші» (1)

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Формула стихії» (1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Пандора» (2)
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
(2)
23:45 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 8» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо не 
я?» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Піти, щоб повер-
нутися» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Агент» (2)
01:20 Події

Вівторок, 17 лютого

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:10 Д/ф «Київська 
старовина. Ініціації в храмі 
гармонії»
10:50 Європейський стадіон 
культури
12:30 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Війна і мир
14:30 Казки Лірника Сашка
14:40 Хто в домі хазяїн?
15:00 Як ваше здоров’я?
15:35 Euronews
16:00 Світло
16:35 Д/ф «Контрісторія 
інтеренету»
17:30 Д/ф «Палітра. Шитао»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Гандбол. Ліга чемпі-
онів. «Мотор» (Запоріжжя. 

Україна) - «Віве Таурон 
Кельце» (Кельце. Польща)
20:40 Погода
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Слідство. Інфо
22:30 Слово
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:25 Т/с «Сліпа»
13:55, 14:50, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 

Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Українські сенсації»
21:00 «Територія обману. 
Межигір’я»
22:00 «Поверніть мені 
красу»
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Касл» (2)
00:25 Х/ф «Порок на екс-
порт» (2)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Земський лікар»
14:00 «Новини»
14:20 Т/с «Земський лікар»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:00 «Новини»
16:15 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:05, 19:05 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»

20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Голубка» (2)
00:25 Х/ф «Елізабеттаун» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутан-
ти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
11:20 Т/с «Якось у казці-2» 
(1)
18:00 Х/ф «Ерагон» (1)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
22:00 Х/ф «Померти моло-
дим» (2)
00:00 Теорія зради

   ICTV

05:40 Громадянська обо-
рона
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:00 Т/с «У полі зору»
11:40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День

13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Д/ф «Чорні тіні 
Майдану»
21:05 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Диверсант. 
Кінець війни»
23:55 Х/ф «Мистецтво ві-
йни-2. Зрада» (2)
01:30 Х/ф «Ідеальне убив-
ство» (2)

   СТБ

06:20 «Вікна-Новини»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Зіркове життя. Ви-
жити після кохання»
09:50 «Зіркове життя. Зірко-
ві вдівці»
10:50 «Моя правда. Серьога. 
Життя під грифом «секрет-
но»
11:45 «Моя правда. Наталя 
Крачковська. 120 кг само-
тності»
12:40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13:35 «МайстерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)

19:05 «Зіркове життя. Ран-
ній шлюб - шлях до щастя»
20:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-6 з 
П. Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо 
про секс-2»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Т/с «Татусеві дочки»
10:05 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Крок вперед. 
Революція»
22:55 Х/ф «Солодкий 
листопад»
00:50 Абзац!

   НТН

05:35 Х/ф «Вторгнення» (1)
07:00 Х/ф «Прорив» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:55 Т/с «Коломбо» (1)

13:10 Т/с «Банкірші» (1)
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Формула стихії» 
(1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Пандора» (2)
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 
2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: полюван-
ня на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 8» (2)

    Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо не 
я?» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Піти, щоб по-
вернутися» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Агент» (2)
01:20 Події

Середа, 18 лютого

Понеділок, 16 лютого

TV-МАРШРУТ
• Сир. Продукт за своїм скла-

дом вважається афродизіаком, ба-
гатий на білки. Та після вживання 
багатьом сортів сиру у коханців 
може з’явитися несвіжий подих.

ЩО НЕ ВАРТО ВЖИВАТИ У ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ:
• Горілка. Після 

її розпивання роман-
тичний вечір може за-
кінчитися не так, як 
ви цього хочете.

• Пельмені. Важка 
і складна їжа, яка зму-
шує організм кинути 
всі сили на її перетрав-
лення.

• Свиняча рулька. Дуже жир-
на їжа, яка забирає багато енергії 
на засвоєння цього продукту. На 
більшість чоловіків запах смаже-
ного м’яса діє збудливо.

• Цибуля і часник. За 
своїм складом вони є афро-
дизіаками, але специфічний 
різкий аромат не налаштовує 
на романтичні стосунки.



713 лютого 2015
№3 (261) TV-МАРШРУТ
Четвер, 19 лютого
   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:35, 23:15 
Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:00, 10:55, 
14:20, 22:45, 23:25 Погода
07:20 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:15 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
«Мотор» (Запоріжжя. Укра-
їна) - «Віве Таурон Кельце» 
(Кельце. Польща)
11:05 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:20 Слідство. Інфо
12:45 Слово
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Як це?
14:25 Надвечір’я
15:20 Euronews
15:40 Х/ф «Далеко по сусід-
ству»
17:35 Д/ф «Палітра. Фран-
ческа»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне

22:00 «Схеми» з Н. Седлецькою
22:25 Слово
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00 
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с «Маша і 
ведмідь» (1)
09:40 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:25 Т/с «Сліпа»
13:55, 14:50, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Українські сенсації»
21:00 «Зима, що нас змінила. 
Небесна сотня»
22:00 «Право на владу - 2»
23:45 ТСН
00:05 Х/ф «Кохання за часів 
чуми» (2)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:25, 14:20 Т/с «Земський 
лікар»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:00 «Новини»
16:15 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Голубка» (2)
00:25 Х/ф «Перехрестя» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Фіксики» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)

08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
10:50 М/ф «Хоробре сердце» 
(1)
12:10 Т/с «Якось у казці-2» (1)
18:00 Х/ф «Померти молодим» 
(2)
20:00 Т/с «Корабель» (2)
22:00 Х/ф «Австралія» (2)
01:00 Теорія зради

   ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
10:05 Т/с «У полі зору»
11:45 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:25 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Опери»
16:45 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Інсайдер

21:05 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
00:15 Х/ф «Мистецтво ві-
йни-3. Відплата» (2)

   СТБ

05:55 «У пошуках істини. 
Андропов. Смертник на пре-
столі»
06:40 «Вікна-Новини»
07:15 «Все буде добре!»
09:10 «Зіркове життя. Ранній 
шлюб - шлях до щастя»
10:10 «Моя правда. Денис 
Рожков. За дружиною, як за 
стіною»
11:00 «Моя правда. Анастасія 
Стоцька. «А мне не больно...»
12:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:55 «МайстерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:05 «Зіркове життя. Не ви-
нна я - така роль моя»
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-6 з П. 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого 

тіла-2»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Т/с «Татусеві дочки»
10:05 Т/с «Щасливі разом»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Крок вперед. Все 
або нічого»
23:25 Х/ф «Серфер душі»
01:35 Абзац!

   НТН

05:35 Х/ф «Дикий табун» (1)
06:55 Х/ф «Стамбульський 
транзит» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 «Кримінальні справи»
10:20 Т/с «Коломбо» (1)

13:05 Т/с «Банкірші» (1)
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Формула стихії» (1)
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Пандора» (2)
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» (2)
23:45 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00, 08:00, 09:00 Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо не я?» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Слід» (1)
21:55 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА «Генгам» (Франція) - 
«Динамо» (Україна)
00:00 Т/с «Агент» (2)

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:25 Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:00, 14:20, 
18:05, 23:20 Погода
07:20 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:15 Про головне
10:10 Д/ф «Контрісторія 
інтернету»
11:05 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:20 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
12:50 Слово
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Хочу бути
14:25 Віра. Надія. Любов
15:25 Euronews
15:50 Д/ф «Леонардо да Вінчі. 
Реставрація століття»
16:55 Д/ф «Палітра. Паоло 
Учелло»
17:35 Концертна програма 

«Озброєні музою»
18:15 Новини. Світ
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:45 Двадцять свідчень про 
переламний день протистоянь 
на Майдані
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с «Маша і 
ведмідь» (1)
09:40 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:25 Т/с «Сліпа»
13:55, 14:50, 15:50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 «ТСН. Марафон»

22:00 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась» (1)
00:00 Х/ф «Вторгнення» (2)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:00 «Новини. Дайджест»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:25, 14:20 Т/с «Земський 
лікар»
14:40 «Судові справи»
15:45, 16:15 «Сімейний суд»
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Ток-шоу «Чорне дзер-
кало»
23:30 Х/ф «Ізгой»
02:05 Д/с «Найдивніші у 
світі-2»

   ТЕТ

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» (1)
06:20, 10:30 М/с «Фіксики» (1)
06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
10:50 М/ф «Біонікл. Відро-
дження легенди» (1)
12:10 Т/с «Якось у казці-2» (1)
18:00 Х/ф «Австралія» (2)
20:50 Х/ф «Турист» (2)
22:50 Х/ф «Район № 9» (2)
01:00 Теорія зради

   ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайні 
новини з К. Стогнієм
10:05 Т/с «У полі зору»
11:45, 13:15 Т/с «Прокурор-
ська перевірка»

12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Т/с «Опери»
15:20, 16:15 Т/с «Убивча сила»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Громадянська оборона
21:20 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
23:15 Х/ф «Цунамі» (2)
01:00 Х/ф «Ідеальне убивство» 
(2)

   СТБ

05:00 Х/ф «Швидкий поїзд» 
(1)
06:33 «Зіркове життя. Не ви-
нна я - така роль моя»
07:16 Х/ф «Мама мимоволі» (1)
09:40 Х/ф «Особисті обстави-
ни» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:05 «Зіркове життя. Закар-
бовані у пам’яті»
20:00, 22:35 Х/ф «Вітер в об-
личчя» (2)
00:30 Х/ф «Валентин і Вален-
тина» (1)

   Новий Канал

06:30, 07:55 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
08:00, 19:30 Репортер
08:05 Х/ф «Історія дельфіна»
10:15 Х/ф «Геркулес»
13:45 Х/ф «Джек Хантер»
15:40 Х/ф «Джек Хантер-2»
17:40 Х/ф «Джек Хантер-3»
19:50 Абзац!
20:30 Х/ф «Мачуха»
23:10 Х/ф «Клятва» (2)
01:15 Х/ф «Щасливчик» (2)

   НТН

05:50 Х/ф «Заручники страху» 
(1)
07:10 Х/ф «Людина в зеленому 
кімоно» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:15 Т/с «Відлуння з мину-
лого» (1)
13:05 Т/с «Банкірші» (1)

15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Формула стихії» (1)
19:30 Х/ф «Три дні в Одесі» (1)
21:30 Х/ф «Кидок кобри» (2)
23:40 Х/ф «Будинок мрій» (2)
01:20 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 
Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Хто, якщо не я?» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник» (1)
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Піти, щоб поверну-
тися» (1)
23:00 Події дня
23:30 Звичайні зомбі. Як 
працює брехня (1)
01:20 Т/с «Агент» (2)

П’ятниця, 20 лютого

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15, 07:30, 08:55, 09:00, 
18:10, 20:40, 00:00 Погода
06:20 Від першої особи. 
Підсумки
07:35 На слуху. Підсумки
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Д/ф «Духовна варта. 
Священики на Майдані»
10:00 Зроблено в Європі
10:15 Подорожуй першим
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Леонардо да Він-
чі. Реставрація століття»
12:30 Нотатки на глобусі
12:45 Світло
13:20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
13:45 Х/ф «Лондонська 
річка»
15:25 Чоловічий клуб. Бокс
16:25 Чоловічий клуб
16:55 Європейський стадіон 
культури
18:25 Д/ф «Майдан»
21:00 Новини

21:40 Д/ф «Ігор Шамо. По-
стлюдія»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 День Янгола

   Телеканал 1+1

06:55 «Шість кадрів»
07:35 ТСН
08:00 Дісней! «Качині іс-
торії» (1)
09:20 «Світське життя»
10:25 Х/ф «Найкращий друг 
сім’ї» (1)
14:35 Х/ф «Сріблястий дзвін 
струмка»
16:30 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:00 «Голос. Діти - 2»
23:30 Х/ф «Американець» (2)
01:30 Х/ф «Найкращий друг 
сім’ї» (1)

   Інтер

05:55 М/ф
06:50 Х/ф «Колеги»
08:45 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Кохання земне»
11:55 Т/с «Одружити Каза-
нову» 
16:05 Х/ф «Справи сімейні»
18:00 Х/ф «Час збирати» (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Поводир» (2)
23:10 Т/с «Повернення до-
дому» (2)
02:30 Д/с «Найдивніші у 
світі-2»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Острів Імпі» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)

10:35 М/с «Ескімоска. При-
годи в Арктиці» (1)
10:50 М/с «Фіксики» (1)
11:25 М/ф «Біонікл 3. У 
павутинні тіней» (1)
12:40 М/ф «Атлантида 2. По-
вернення Майло» (1)
14:00 Х/ф «Білий полон» (1)
16:05 Х/ф «Ерагон» (1)
18:00 Х/ф «Турист» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Велике весілля» (2)
00:40 Х/ф «Мулен Руж» (1)

  ICTV

05:55 М/с «Том і Джері»
06:40 Підводний світ
07:25 Х/ф «Немов громом 
уражений» 
09:05 Д/ф «Чорні тіні Май-
дану»
09:55 Дістало!
10:55 Громадянська оборона
11:55 Інсайдер
12:45 Факти. День
13:05 Т/с «Полювання на 

вервольфа» 
16:40 Т/с «Під зливою куль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:05 Т/с «Під зливою куль»
22:10 Х/ф «Мовчання ягнят» 
(2)
00:15 Х/ф «Листоноша» (2)

   СТБ

06:30 Х/ф «Балада про від-
важного лицаря Айвенго» (1)
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 Х/ф «Не можу сказати: 
«Прощавай» (1)
12:20 Х/ф «Вітер в обличчя»
16:10 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
18:00 Х/ф «Тато напрокат» (1)
22:00 Х/ф «Мама мимоволі» (1)
00:25 «Давай поговоримо 
про секс-2»

   Новий Канал

06:30 М/ф «Бетмен»
07:40 М/ф «Бетмен-2»
09:00 М/с «Аватар, легенда 
про Корру»
10:25 Х/ф «Мачуха»
13:05 Х/ф «Історія Попе-
люшки»
14:55 Х/ф «Учень Мерліна»
18:35 Х/ф «Клятва» (2)
20:40 Х/ф «Янгол-охоро-
нець» (2)
22:35 Х/ф «Убивці на заміну»
00:15 Х/ф «Солодкий лис-
топад»

   НТН

06:05 Х/ф «Дот» (1)
07:40 Т/с «Відлуння з мину-
лого» (1)
11:30 «Речовий доказ». У 
полоні привидів
12:00 «Головний свідок»
12:50 «Випадковий свідок»
13:30 «Україна-2014»
14:15 Т/с «Таємниці слідства 
- 4» (1)
19:30 Т/с «Паршиві вівці» (2)

23:30 Х/ф «Кидок кобри» (2)
01:40 Х/ф «Людина в зелено-
му кімоно» (1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Дорожній па-
труль» (1)
07:00 Події
07:10 Т/с «Дорожній па-
труль» (1)
10:00 Зірковий шлях. Дай-
джест
11:00 Х/ф «Повір, все буде 
добре» (1)
13:00 Т/с «Мій коханий 
геній» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Мій коханий 
геній» (1)
17:10 Т/с «Ненавиджу і 
люблю» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Ненавиджу і 
люблю» (1)
22:00 Х/ф «Повір, все буде 
добре» (1)
00:00 Т/с «Агент» (2)

   УТ 1

06:00, 07:20, 08:55, 09:00, 
18:10, 20:40, 00:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Шеф-кухар країни
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Д/ф «Майдан. Наро-
дження»
11:00 Подорожуй першим
13:45 Православний вісник
14:05 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14:35 Театральні сезони
15:10 Х/ф «Галопом»
17:10 Концертна програма
18:15 Д/ф «Духовна варта. 
Священики на Майдані»
18:55 Х/ф «Далеко по сусід-
ству»
21:00 Новини
21:35 Перша шпальта
22:00 Д/ф «Головний військо-
вий госпіталь. Війна в тилу»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 День Янгола

   Телеканал 1+1

06:10 Х/ф «Повернення висо-
кого блондина» (1)
07:35 М/ф
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска — 2. 
Пригоди в Арктиці» (1)
09:45 М/с М/с «Маша і вед-
мідь» (1)
10:30 ТСН
11:15 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
12:15 «Принци бажають по-
знайомитися-2»
13:20 «Поверніть мені красу»
14:35 М/с «Мультибарбара»
16:25 Т/с «Сімейний бізнес» (1)
18:30 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти - 2»
23:30 Х/ф: «Ред» (2)
01:35 Х/ф «Ентузіазм»

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:20 М/ф
06:45 Х/ф «Кохання земне»
08:40 «Готуємо разом»

09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
10:55 Х/ф «Принцеса на 
бобах»
13:05 Т/с «Одружити Каза-
нову» 
16:05 Х/ф «Прикмета на 
щастя»
18:05 Х/ф «Не в хлопцях 
щастя» (2)
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «Час збирати» (2)
23:55 Х/ф «Поводир» (2)
02:10 Д/с «Найдивніші у 
світі-2»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Школа монстрів. 
Втеча з острова Черепа» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска. При-

годи в Арктиці» (1)
10:50 М/ф «Атлантида 2. По-
вернення Майло» (1)
12:05 М/ф «Школа монстрів. 
Втеча з острова Черепа» (1)
13:10 М/ф «Переполох у 
Гімалаях» (1)
14:40 Х/ф «Доктор Дуліттл-3» 
(1)
16:15 Х/ф «Білий полон» (1)
18:20 Х/ф «Велике весілля» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Район № 9» (2)
01:00 Х/ф «Рокер» (2)

   ICTV

06:05 Х/ф «Немов громом 
уражений» 
07:40 Зірка YouTube
08:10 Дивитись усім!
09:10 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою

20:20 Х/ф «Чорний яструб» 
(2)
23:00 Х/ф «Мовчання ягнят» 
(2)
01:10 Х/ф «Лоренс Аравій-
ський» (2)

   СТБ

05:45 Х/ф «Кадриль» (1)
07:05 Х/ф «Сказ про те, як цар 
Петро арапа одружив» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 «Караоке на Майдані»
11:30 Х/ф «Тато напрокат» (1)
15:30 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:30 «Один за всіх»
21:45 «Детектор брехні-7»
22:50 «Я соромлюсь свого 
тіла-2»
00:45 Х/ф «Щовечора об 11» 
(1)

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 М/с «Губка Боб - пря-
мокутні штани»
08:00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
09:15 Уральські пельмені
10:10 Х/ф «Янгол-охоронець»
12:05 Х/ф «Крок вперед. На 
вулицях»
14:10 Х/ф «Крок вперед. За-
палювання»
16:20 Х/ф «Крок вперед. 
Революція»
18:40 Х/ф «Крок вперед. Все 
або нічого»
20:40 Х/ф «Авантюристи» (2)
22:25 Х/ф «Вертикальна 
межа»
00:20 Х/ф «Убивці на заміну»

   НТН

05:30 Х/ф «4:0 на користь 
Тетянки» (1)
06:55 Х/ф «Повітряні пірати» 
(1)
08:15 Т/с «Таємниці слідства 

- 4» (1)
11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Хазяїн Ками
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:00 Т/с «Охоронець - 2» (1)
19:30 Т/с «Охоронець - 3» (2)
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Воїни світла» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:40 Т/с «Дорожній патруль» 
(1)
09:25 Т/с «Ненавиджу і 
люблю» (1)
13:15 Т/с «Піти, щоб поверну-
тися» (1)
19:00 Події тижня з О. Па-
нютою
20:00 Т/с «Піти, щоб поверну-
тися» (1)
21:45 Т/с «Слід» (1)
23:15 Великий футбол
01:00 Т/с «Слід» (1)

Субота, 21 лютого

Неділя, 22 лютого

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



8 13 лютого 2015
№3 (261)ОФІЦІЙНО

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

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 
26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VI скликання від 
06.01.2015 року № 54/2578 «Про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2015 рік», — 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до функці-
ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету в межах пла-
нових асигнувань:
по КФК 100203 зменшити асигнуван-
ня по КЕКВ 2610 на 400 000,00 грн. 
по КФК 100103 збільшити асигнуван-
ня по КЕКВ 2610 на 400 000,00 грн. 

2. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фон-
ду міського бюджету (бюджет 
розвитку) за рахунок залишку 
коштів на початок 2015 року на 
суму 1 837 274,72 грн. для пога-
шення кредиторської заборго-
ваності за 2014 рік, а саме: 
по КФК 160101 КЕКВ 2281 на 
8 520,00 грн. (кредиторська за-
боргованість на проведення 
експертно-грошової оцінки зе-
мельної ділянки за адресою: м. 
Боярка, вул. Хрещатик, 37-а;)
по КФК 250404 КЕКВ 2281 на 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 55 сесія
РІШЕННЯ № 55/2591

від 03 лютого 2015 року                                                      м. Боярка

9 895,20 грн. (кредиторська за-
боргованість на роботи по виго-
товленню генплану міста);
по КФК 150101 КЕКВ 3210 на 
506 075,30 грн. (кредиторська 
заборгованість КП «БВУЖКГ» 
на реконструкцію дороги по 
вул. Сєдова — 101 972,72 грн., 
на реконструкцію дороги по 
вул. Лінійній — 404 102,58 грн.);
 по КФК 150101 КЕКВ 3142 на 57 
630,00 грн. (кредиторська забор-
гованість на реконструкцію Свя-
то-Михайлівської набережної );
по КФК 100201 КЕКВ 3210 на 
137 783,82 грн. (кредиторська 
заборгованість КП «БВУЖКГ» 
на капітальний ремонт теплової 
мережі по вул. Гоголя ,50);
по КФК 100202 КЕКВ 3210 на 
1 117 370,40 грн. (кредитор-
ська заборгованість КП «Бояр-
ка-Водоканал» на кап. ремонт 
3-х свердловин на території м. 
Боярка — 291 370,40 грн., на 
придбання обладнання для 
відновлення роботи КНС9 - 
730 000,00 грн, на придбання 
3-х свердловинних насосів —                                 
96 000,00 грн. )

3. Внести відповідні зміни 
до додатків 3, 6, 7 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2015 рік».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Скочка В. А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про виділення коштів з місь-
кого бюджету бюджет розвитку) 
м. Боярка на капітальний ремонт 
санвузлів початкової школи ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 5 

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VI скликання від 24.01.2014 
року № 41/1889 року «Про за-
твердження міського бюджету 
на 2014 рік», — 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Виділити з міського бю-
джету (бюджет розвитку) кошти 
в сумі 80 000,00 грн. за рахунок 
залишку коштів на початок 
2015 року по КФК 250380 КЕКВ 
3210 у вигляді субвенції з місь-
кого бюджету до районного бю-
джету на здійснення остаточної 
оплати по капітальному ремон-
ту санвузлів початкової школи 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5.

2. Укласти з Києво-Свято-
шинською районною радою 
угоду про передачу коштів спе-
ціального фонду міського бю-
джету (бюджету розвитку) у ви-
гляді субвенції на капітальний 
ремонт санвузлів початкової 
школи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5.

3. Внести відповідні зміни 
до додатків 3, 5, 6 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2015 рік».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Скочка В. А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Т. Г.ДОБРІВСЬКИЙ
Секретар ради  

Я.М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 55 сесія
РІШЕННЯ № 55/2592

від 03 лютого 2015 року     м. Боярка

Про встановлення тарифу на 
теплову єнергіюдля споживачів 
послуг ТОВ «КИЇВОБЛТЕПЛО»

Розглянувши звернення 
директора ТОВ «КИЇВОБЛ-
ТЕПЛО» щодо встановлення 
тарифу на теплову енергію для 
споживачів послуг ТОВ «КИ-
ЇВОБЛТЕПЛО», згідно із ст. 7 
Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», керу-
ючись п. а) пп. 2 ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», постановою 
КМУ № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги» — 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити тариф на те-
плову енергію для споживачів 
послуг ТОВ «КИЇВОБЛТЕ-
ПЛО» у розмірі 1320 (одна тися-
ча триста двадцять) грн. 17 коп. 
з ПДВ за одну Гкал теплової 
енергії для ІІ групи споживачів 
(бюджетні організації).

2. Оприлюднити дане рі-
шення в засобах масової інфор-
мації та на сайті Боярської місь-
кої ради.

3. Дане рішення набирає 
чинності після його затвер-
дження в терміни, передбачені 
чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови            
О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 лютого 2015 року           № 6/4
м. Боярка

Про встановлення тарифу на 
теплову енергію для споживачів 
послуг ТОВ «УКРТЕПЛО-КИЇВ»

Розглянувши звернення 
директора ТОВ «УКРТЕПЛО-
КИЇВ» щодо встановлення та-
рифу на теплову енергію для 
споживачів послуг ТОВ «УК-
РТЕПЛО-КИЇВ», згідно із ст. 
7 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», керу-
ючись п. а) пп. 2 ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», постановою 
КМУ № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги», — 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити тариф на те-
плову енергію для споживачів 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 лютого 2015 року           № 6/3
м. Боярка

Про скликання пленарного 
засідання чергової 56 сесії 
Боярської міської ради 
VІ скликання

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч. 
4 ст. 46 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», — 

скликати пленарне засідання 
чергової 56 сесії Боярської місь-
кої ради 19 лютого 2015 року о 
10 год. 00 хв. у приміщенні НОК 
Київського військового ліцею ім. 
І. Богуна (вул. Хрещатик, 103).
На розгляд сесії передбачається 
внести наступні питання:

1. Про будівництво житлово-
готельного спортивного комп-
лексу за адресою: м. Боярка, вул. 
Б. Хмельницького, 72-б.
Доповідач: Романюк А. О., головний 
спеціаліст з питань архітектури

2. Про підтримання Постано-
ви Верховної Ради України від 27 
січня 2015 року № 129-VIII «Про 
Звернення Верховної Ради Укра-
їни до Організації Об’єднаних 
Націй, Європейського Парла-
менту, Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламент-
ської Асамблеї ОБСЄ, Парла-
ментської Асамблеї ГУАМ, на-
ціональних парламентів держав 
світу про визнання Російської 
Федерації державою-агресором».
Доповідач: Добрівський Т. Г., 
міський голова

3. Про внесення змін до рі-
шення позачергової 54 сесії Бо-
ярської міської ради VI скликан-
ня від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік».
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

4. Про підсумки виконання 
Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку 
міста за 2014 рік та затвердження 
Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку 
міста на 2015 рік.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

5. Про затвердження звіту 
про виконання міського бюдже-
ту за 2014 рік.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

6. Про встановлення плати за 
землю та затвердження положен-
ня про встановлення плати за 
землю на території міста Боярка. 
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

7. Про встановлення ставки 
акцизного податку в частині реалі-
зації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизними 
товарами на території м. Боярка.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

8. Про внесення змін до рі-
шення № 33/1525 від 21.05.2013 
року «Про затвердження міні-
мальної вартості місячної оренди 
1 кв. м загальної площі нерухомо-
го майна фізичних осіб на тери-
торії Боярської міської ради».
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

9. Про встановлення подат-
ку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки та затвер-
дження положення Про податок 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території 
міста Боярка.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови 

10. Про відміну рішення 41 
сесії Боярської міської ради від 
24.01.2014 року № 41/1894 «Про 
збір за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності 
у 2014 році».
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

11. Про затвердження перелі-
ку об’єктів комунального майна 
територіальної громади м. Бояр-
ка, які передаються в оренду на 
конкурсних засадах.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови 

12. Про затвердження пере-
ліку об’єктів комунальної влас-
ності, що підлягають приватиза-
ції у 2015 році.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

13. Про затвердження перелі-
ку об’єктів комунального майна 
територіальної громади м. Бояр-
ка, які передаються в оренду за 
результатами конкурсу.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

14. Про затвердження перелі-
ку об’єктів комунального майна 
територіальної громади м. Бо-
ярка, які передаються в оренду 
поза конкурсом.
Доповідач: Скочко В. А. — пер-
ший заступник міського голови

15. Про встановлення тран-
спортного податку та затвер-
дження положення про тран-
спортний податок на території 
міста Боярка.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

16. Про внесення змін до 
складу постійної конкурсної Ко-
місії з приватизації майна  кому-
нальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка. 
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

17. Про внесення змін до скла-
ду постійної конкурсної Комісії 
по відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для здійснення оцінки 
комунального майна м. Боярка. 
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

18. Про надання пільги по сплаті 
земельного податку ДТГО «Півден-
но-Західна залізниця» на 2015 рік.
Доповідач: Скочко В. А., перший 
заступник міського голови

19. Про передачу будинку на 
баланс ОСББ «Геолог» у м. Боярка.
Доповідач: Горін О. Д., заступник 
міського голови

20. Про внесення змін до еко-
логічної Програми міста Боярка 
на 2011-2015 роки, затвердже-
ної рішенням 6 сесії Боярської 
міської ради VI скликання від 
10.02.2011 року № 6/228.
Доповідач: Горін О. Д., заступник 
міського голови 

21. Про затвердження пер-
спективного плану заходів по 
оптимізації теплового господар-
ства в м. Боярка та переводу жит-
лових будинків на індивідуальне 
опалення на 2015-2018 роки.
Доповідач: Горін О. Д., заступник 
міського голови

22. Звіт про діяльність ко-
мунального підприємства КП 
«БГВУЖКГ» м. Боярка за 2014 
рік та розгляд планів на 2015 рік.
Доповідач: Богуславський В. П., 
директор КП «БГВУЖКГ» 

23. Звіт про діяльність ко-
мунального підприємства КП 
«Боярка-Водоканал» м. Боярка 
за 2014 рік та розгляд планів на 
2015 рік.
Доповідач: Давиденко М. І., ди-
ректор КП «Боярка-Водоканал» 

24. Звіт про діяльність КП 
«Банно-оздоровчий комплекс» 
за 2014 рік та розгляд планів на 
2015 рік. 
Доповідач: Сандул О. П., дирек-
тор комунального підприємства

25. Визначення порядку 
надання матеріальної допомоги 
виконавчим комітетом Бояр-
ської міської ради.
Доповідач: Дубовецький В. М., 
заступник міського голови

26. Про присвоєння у 2014 
році звання лауреата літератур-
но-мистецької премії імені Во-
лодимира Самійленка Боярської 
міської ради.
Доповідач: Дубовецький В. М., 
заступник міського голови

27. Земельні питання. 
Доповідач: Ситніченко Т. О., спе-
ціаліст І категорії по земельних 
питаннях

28. Про розроблення плану 
зонування території міста Боярка.
Доповідач: Романюк А. О., головний 
спеціаліст з питань архітектури

29. Архітектурні питання.
Доповідач: Романюк А. О., головний 
спеціаліст з питань архітектури

30. Різне.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 лютого  2015 року          № 01-16/127
м. Боярка

послуг ТОВ «УКРТЕПЛО-КИ-
ЇВ» у розмірі 1320 (одна тисяча 
триста двадцять) грн. 42 коп. 
з ПДВ за одну Гкал теплової 
енергії для ІІ групи споживачів 
(бюджетні організації).

2. Оприлюднити дане рі-
шення в засобах масової інфор-
мації та на сайті Боярської місь-
кої ради.

3 Дане рішення набирає 
чинності після його затвер-
дження в терміни, передбачені 
чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови            
О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Нещодавно відбулись перші 
в цьому ігровому році збори ко-
манди ФК «Ветеран».

Приємним моментом зборів 
стало привітання з 50-річним 
ювілеєм двох провідних гравців 
команди Пузакова Ігоря Васи-
льовича та Лахтадиря Костян-
тина Олександровича.

Ювіляри отримали подарун-

ки від команди – пам’ятні іменні 
футболки. Міський голова Тарас 
Добрівський нагородив футбо-
лістів почесними грамотами.

Також іменинників привітав 
голова Києво-Святошинської 
районної федерації футболу Ва-
лерій Чалий.

Приєднуємось до привітань 
і зичимо усій команді великих 
спортивних досягнень.

ПРИВІТАЛИ ЮВІЛЯРІВ 
ФК «ВЕТЕРАН»



913 лютого 2015
№3 (261) ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

6 лютого в НОК Київського 
військового ліцею ім. І. Богуна 
відбувся міський захід з нагоди 
26 річниці виведення військ з 
Афганістану та Дня вшанування 
учасників бойових дій на терито-
рії інших держав.

З цією пам’ятною датою 
воїнів-інтернаціоналістів при-
вітали в. о. голови районної 
державної адміністрації Ми-
рослава Смірнова, міський го-
лова Тарас Добрівський, голова 
Києво-Святошинської район-
ної організації ветеранів Афга-
ністану Лариса Козленко. 

Будь-яка війна — спільний 
біль і спільне горе, і тому у залі 
були присутні ще й представни-
ки боярської міської організації 
ветеранів війни та праці, Ки-
єво-Святошинської районної 
організації ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, праці та 
Збройних Сил, кадрові офіце-
ри Збройних Сил України, які 
вже майже рік живуть в умовах 
бойової готовності. І звичайно 
ж — наймолодші представники 
Збройних Сил України — юні 
ліцеїсти-богунівці. 

Хвилиною мовчання усі 
присутні проводжають ветера-
нів Афганістану та ліцеїстів-
богунівців, які піднімають на 
руки корзину з живими квіта-

ми, і, карбуючи крок, несуть їх 
від КПП ліцею до пам’ятника 
загиблим воїнам-інтернаціона-
лістам в парку Перемоги. 

Найурочистіша мить за-
ходу — нагородження. Члени 
боярського міського осередку 
УСВА отримали грошові премії 
від Боярської міської ради, офі-
цери ліцею — почесні подяки, а 
ліцеїсти-переможці Малої вій-
ськово-спортивної спартакіади, 
яка напередодні відбулася в лі-
цеї, — грамоти, які засвідчили 
професійні вміння у стрільбі, 
метанні ножа та іграх полковод-
ців — шахах і шашках. 

Концертну програму відкри-
ває підготовлена ліцеїстами по-
етично-мистецька композиція, 
ведучими якої разом з юнаками 
у парадних одностроях були дві 
сестрички: Олена і Катя Літвін. 
Справжнім подарунком стали 
пісні в авторському виконанні 
учасника бойових дій в Афга-
ністані Олександра Оськіна. А 
на додачу — окремий концерт-
ний блок від народного козаць-
кого ансамблю «Горлиця». Цей 
ансамбль, який разом з ветера-
нами Києво-Святошинської 
організації УСВА побував у 
всіх шпиталях Київщини, куди 
окрім пісень везли дитячі ма-
люнки, фрукти, медикаменти. 

Радислав Кокодзей

ПРИВІТАЛИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ
Щороку шанувальники твор-

чості Роберта Бернса проводять 
25 січня, у день його народжен-
ня, вечір поезії — «Burns Night». 
Як сказав колись Вальтер Скотт, 
Роберт Бернз — «геніальний поет 
Шотландії». 

Вперше до цієї традиції, що 
підтримується у багатьох кра-
їнах світу, приєдналися стар-
шокласники Боярської гім-
назії. Ініціативу учнівського 
парламенту підтримала дирек-
тор Світлана Сушко та вчителі 
Ірина Мішаровська та Світлана 
Клименко. 

Усі, хто завітав на свято по-
езії, були приємно вражені як 
змістовним сценарієм, так і ви-
соким рівнем знань гімназиста-
ми англійської мови.

Про життєвий і творчий 
шлях шотландця розповіли         
Г. Дика — перекладач, літерату-
рознавець, член фундації «Дру-
зі Шотландії в Україні», а також 
учень випускного класу, пре-
зидент учнівського парламенту 
Тарас Поліщук. 

Роберт Бернc — поет-ро-
мантик, співець дум, вольно-
стей і прагнень шотландського 
народу зумів за своє дуже ко-
ротке життя піднести рідне сло-
во до рівня європейських мов і 
культур. Від нього починається 
слава шотландської поезії, літе-
ратурна мова, яка розвивалася 
впродовж віків окремо від мови 
англійської.

Роберт Бернз дорогий шот-
ландцям не лише як поет, але 

ВЕЧІР ПОЕТА РОБЕРТА БЕРНСА

і філософ, борець за правду, за 
відродження славної історичної 
минувшини, справедливий суд-
дя тодішніх суспільних поряд-
ків і суспільної моралі.

Чи актуальні зараз його дум-
ки, ідеї, погляди, оцінки для 
сучасного світу, найперше шот-
ландського?

Так і ще раз так. Бо говорив 
він про вічні і чисті ідеали, що 
не піддаються корозії часом, за-
вдяки їм людська спільнота іс-
нує, живе і розвивається.

Роберт Бернз — «від плоті і 
крові» шотландець. При тяжкій 
матеріальній скруті, він — зако-
ханий у життя, прагне стати щас-
ливим у любові і дружбі, завжди 
намагається знайти вихід із склад-
них життєвих ситуацій і навіть 
бути переможцем. Бернз нікого не 
кривдить, завжди вдячний своєму 
оточенню, але безкомпромісний 
до фальші, брехні, марнославства 
та несправедливості.

Артистично і душевно про-
читали вірші Роберта Бернса 
старшокласники Анна Андру-
щенко, Ігор Петров, Олена 
Ковальова, Оксана Білецька, 
Аліна Барвенко та Ярослава 
Брунько. А нагородою їм стали 
аплодисменти.

Щоб передати шотланд-
ський дух і колорит, організа-
тори вечора прикрасили залу 
портретом Р. Бернса, шотланд-
ськими сувенірами та україн-
ськими рушниками. Впродовж 
свята лунала шотландська на-
родна музика, а на екрані де-
монструвалися відеосюжети 
про Шотландію.

Вечір поезії Роберта Берн-
са завершився символічним 
єднанням учасників, коли усі 
взялися за руки під звуки ме-
лодії «Auld lang syne», а також 
частуванням святковим тортом, 
на якому було написано «Robert 
Burns - 256».

Щороку у першу суботу люто-
го в Боярській загальноосвітній 
школі № 1 влаштовуються тради-
ційні зустрічі випускників. І тому 
школа гостинно зустрічала випус-
кників-ювілярів випусків 1955, 
1975, 1985, 1995 та 2005 рр.       
(у 1965 році випуску не було).

Педагоги разом із старшо-
класниками ретельно готува-
лися: збирали інформацію про 
тогочасних вчителів, про жит-
тєві дороги випускників, важ-
ливі шкільні події, створювали 
мультимедійні презентації про 
історію школи, а також про ве-
селе шкільне життя ювілярів.

У залі Боярської ЗОШ № 1 
панувала атмосфера доброзичли-
вості, щирості й любові, взаємо-
розуміння й взаємоповаги, вдяч-
ності й людяності, тепла й радості. 

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ У ЗОШ №1

Адже зібралася велика родина!
Із теплими словами до ви-

пускників усіх років звернулися 
директор школи Катерина Ме-
лашенко та вчителі-ветерани, 
які ділилися з гостями теплими 
спогадами про шкільні роки.

Випускники пошанували 
своїх педагогів: Олександру 
Овчиннікову, Азу Білозерову, 
Аліну Шевченко, Марію Лах-
тадир, Світлану Педан, а також 
розповіли про своє шкільне ди-
тинство і юність, про досягнен-
ня у житті.

Кажуть, що людина по-
справжньому щаслива, коли за 
життя висловила подяку сво-
єму вчителеві. Хочеться, щоб 
світлою й щасливою була доля 
кожного випускника, кожного 
вчителя. Адже славу школі при-
носять її випускники. 

На початок 2015 року насе-
лення Київської області заборгу-
вало за газ майже 415 млн грн. 
За минулий рік неплатежі зросли 
вдвічі через те, що прогалини в 
законодавстві заважають ефек-
тивній роботі з боржниками.

Різке зростання заборгова-
ності за газ відбулось після того, 
як державою в 2014 році спо-
чатку було підвищено ціну на 
газ, а потім урізано норми його 
споживання при розрахунку 
субсидій, що ускладнило вико-
ристання цього інструменту со-
ціального захисту.

У такій ситуації газопоста-
чальнії компанії ПАТ «Київоб-
лгаз» стримати приріст боргів 
заважає недосконале законо-
давство. Так, в «Правилах на-

ЗАПЛАТІТЬ ВЧАСНО ЗА ГАЗ. НЕ БУДЕ ШТРАФІВ
дання населенню послуг з га-
зопостачання», затверджених 
Кабінетом Міністрів, при не-
платежах передбачено застосу-
вання до боржників неустойки 
(пені). Однак механізм застосу-
вання цих штрафних санкцій не 
визначений. Через це компанія 
фактично опинилася без ефек-
тивного інструменту впливу на 
недисциплінованих спожива-
чів. «У нас залишається тільки 
радикальний метод впливу на 
боржників — відключення», — 
зазначає Володимир Машта-
лірук, голова правління ПАТ 
«Київоблгаз».

Нині в Київській області до-
велося відключити від газопос-
тачання майже 5700 боржників. 
Але деякі абоненти навіть після 
відключення не квапляться по-
гашати борг. У таких випадках 
стягнення проводиться через 
суд, що займає чимало часу. До 
того ж і це не панацея — зустрі-
чаються боржники, які не по-
спішають погашати заборгова-
ність навіть після рішення суду, 
і тут відшкодуванням боргу 
вже в примусовому порядку за-
ймається державна виконавча 

Верховна Рада України ухва-
лила закон «Про відкритість ви-
користання публічних коштів». 

 
Закон визначає умови та 

порядок забезпечення до-
ступу до інформації про ви-
користання публічних коштів 
розпорядниками та одержува-
чами коштів державного і міс-
цевих бюджетів, суб’єктами 
господарювання державної і 
комунальної власності, фон-
дами загальнообов’язкового 

служба. Терміни розрахунків 
ще більше затягуються, і вини-
кають перебої з фінансуванням 
витрат компанії. Але утриман-
ня системи газопостачання в 
робочому стані безпосередньо 
залежить від своєчасних розра-
хунків клієнтів за газ. Адже за 
рахунок такої оплати «Київобл-
газ» забезпечує безперебійні 
поставки газу в області.

«Споживачі, які використо-
вували газ, але не розрахувалися 
за нього, повинні усвідомлю-
вати, що ставлять під загрозу 
не тільки забезпечення теплом 
свого будинку, але і стабільність 
газопостачання для всієї області, 

- зазначає Володимир Машта-
лірук. Тому що сплачені спо-
живачами кошти, перш за все, 
спрямовуються на забезпечення 
функціонування аварійних та 
експлуатаційних служб, ремонт 
газових мереж та обладнання».

На думку фахівців компанії, 
в сформованих умовах єдиним 
способом стимулювання клієн-
тів до своєчасної оплати могло 
б стати введення простої та опе-
ративної системи — нарахуван-
ня штрафних санкцій.

державного соціального стра-
хування.

У законі визначено, що 
публічні кошти – це кошти 
державного бюджету, бюдже-
ту Автономної Республіки 
Крим та місцевих бюджетів, 
кредитні ресурси, надані під 
державні та місцеві гарантії, 
кошти Національного банку 
України, державних банків, 
державних цільових фондів, 
Пенсійного фонду України, 
фондів загальнообов’язкового 

державного соціального 
страхування, а також кошти 
суб’єктів господарювання 
державної і комунальної влас-
ності, отримані ними від їх-
ньої господарської діяльності.

Уся інформація про роз-
порядників публічних коштів, 
обсяги цих коштів, укладені 
договори та стан їх виконання 
має оприлюднюватися на єди-
ному веб-порталі використан-
ня публічних коштів, який є 
офіційним державним інфор-

маційним інтернет-ресурсом. 
Що стосується державних і 
комунальних підприємств, то 
вони зобов’язані оприлюд-
нювати відомості не про всі 
договори, а про ті, загальна 
вартість яких перевищує 1 
млн. грн. Доступ до інформа-
ції, оприлюдненої на єдино-
му веб-порталі використання 
публічних коштів, є вільним і 
безоплатним.

Кабмін має створити цей 
портал у тримісячний строк з 

моменту набуття чинності за-
коном. Адміністрування пор-
талу та затвердження форм, за 
якими надається інформація 
про заплановане і фактич-
не використання публічних 
коштів для оприлюднення, 
має здійснюватися суб’єктом, 
уповноваженим Кабінетом 
Міністрів України.

Закон має набрати чиннос-
ті через півроку після опублі-
кування.

П У Б Л І Ч Н І  К О Ш Т И  П І Д  М І К Р О С К О П О М
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Свято споминів для шану-
вальників поетичного слова 
подарувала відома українська 
дитяча письменниця, поетеса, 
перекладачка, журналіст, член 
Національних спілок письмен-
ників та журналістів України, 
лауреат літературної премії ви-
давництва «Веселка» імені Оле-
ни Пчілки (1997 р.), голова Ки-
єво-Святошинської організації 
НСПУ Надія Кир’ян. 

Подія відбулась 7 лютого 
в Боярському краєзнавчому 
музеї. Формальним приво-
дом для творчої зустрічі стала 
презентація збірки вибраних 
поезій Надії Кир’ян «Свято 
споминів», видана літератур-
ною агенцією «Банкова, 2» і 
ще невідома боярським ша-
нувальникам поезії. 

Знайомство з книжкою 
та власне з творчістю Надії 
Кир’ян відбувалось у затиш-
ній, можна сказати, камер-
ній атмосфері музею. По-
етеса ознайомила читачів з 
усією багатогранністю своєї 
творчості. Вірші з вуст авто-
ра, спогади та відповіді на за-
питання із залу, привітальні 
слова від колег письменників 
Володимира Бубиря, Олек-
сандра Хмельовського, Лесі 
Коваленко та журналістів 
Аліни Третяк і Тетяни Зуб-
кової зіткали неповторне по-
лотно живого спілкування. 

Непересічний талант На-
дії Кир’ян — підмічати диво-
вижні картини життя та його 
промовисті деталі, здатність 

бачити світ відкритим дитя-
чим поглядом, уміння зро-
бити несподівані та глибокі 
висновки зі, здавалося б, бу-
денних речей. Ці риси харак-
теру та особистості поетеси 
відмічали всі присутні.

Надія Володимирівна роз-
повіла про дотик до творчості 
свого відомого родича, само-
бутнього полтавського ху-
дожника Григорія Ксьондза, 
познайомила зі своїми пере-
кладами, зокрема, дитячої лі-
тератури, поділилася скарба-
ми своєї поетичної творчості. 

 Біографічна довідка: На-
дія Володимирівна Кир’ян 
(Уютнова) народилася 24 
червня 1946 року в місті Іва-
ново в родині вчителів. Вірші 
вона почала писати у почат-
кових класах, коли навчалася 
в середній школі у селі Вели-
кі Сорочинці, на батьківщині 
великого Гоголя. 

Середню школу Надія за-
кінчила на Полтавщині у селі 
Сагайдак, куди переїхали 
працювати батьки. Почала 

друкуватись у пресі. Її помі-
тили і викликали на дитячий 
семінар початківців у Київ, де 
вона познайомилася з відоми-
ми письменниками і творчою 
молоддю, своїми ровесника-
ми. Це і визначило її подальшу 
долю. Повернувшись додому, 
почала готуватися до вступу 
на філологічний факультет 
Київського державного уні-
верситету ім. Т. Шевченка, 
куди і вступила 1965 року. 

В університеті на неї че-
кали відкриття духовного 
материка України, її трагедій, 
героїв, лицарів і зрадників, 
відкриття світів поезії, філо-
софії, неймовірних багатств 
людської думки, душі. На-
дія Кир’ян вперше відвідала 
майстерню Івана Гончара із 
його унікальною колекцією 
творів народного мистецтва. 
Відвідувала також літератур-
ну студію, яку очолював та-
лановитий поет Микола Хо-
лодний.

Але в той час в Україні 
пат-ріоти не цінувалися. У 
1968 році Надія Кир’ян по-
трапила до реєстру осіб, чиї 
твори було заборонено дру-
кувати, а імена згадувати в 
пресі. Після спілкування з 
Іваном Дзюбою, Надію було 
відраховано з третього кур-
су університету за політич-
ними мотивами. Та вона не 
втрачала віри і вступила до 
Київського педагогічного ін-
ституту іноземних мов, про-
вчилася один семестр, але тут 
зарубіжна радіостанція пере-

дала інформацію про виклю-
чення студентів з КДУ. Серед 
інших прізвищ була названа 
і Надія Кир’ян, прочитано 
кілька її віршів. Тож вже з ін-
ституту вона була виключена 
із формулюванням «за факт 
приховування виключення з 
КДУ», а насправді — за полі-
тичні переконання.

Змушена була поїхати до 
Уралу та Казахстану, де пра-
цювала 10 років на різних бу-
дівельних роботах. Спочатку 
підсобною робітницею на бу-
дівництві, потім штукатуром-
маляром, а після закінчення 
Челябінського політехнічно-
го інституту (1977 р) — буді-
вельним майстром, інжене-
ром з техніки безпеки.

Повернення Надії Кир’ян 
в Україну збіглося з пере-
будовою.  В 1982 році вона 
знову вступила на філоло-
гічний факультет Київського 
державного університету ім. 
Тараса Шевченка. І хоча її 
поезію ще боялися друкувати, 
того ж 1982 р. в журналі «Дні-
про» з’явилися вірші Надії 
Кир’ян.

З 1989 р. Надія Володими-
рівна працювала редактором 
видавництва «Веселка». З-під 
її пера вийшли збірки поезій: 
«Рідне» (1987 р.), «Чому вуса-
тий колосок» (1991 р), «Леле-
ки» (1991 р.), «Вечірня жінка і 
ранкова жінка» (2006 р.)

У 1997 р. Надія Кир’ян 
одержала літературну премію 
імені Олени Пчілки як автор-
упорядник книжки «Україн-

ська абетка». Вона займаєть-
ся також перекладом поезій 
з інших мов, видала ряд кни-
жок-перекладів з російської 
мови та друкується у пресі. 

Проживає в селі Горени-
чі Києво-Святошинського 
району, де працювала педа-
гогом, керувала драмгурт-
ком при сільському Будинку 
культури.

Надія Володимирівна 
продовжує працювати на 
літературній ниві, бере ак-
тивну участь у громадському 
житті села Гореничі, постій-
ний член журі фестивалю 
творчості дітей і молоді «Ау-
ровіль», член Києво-Свято-
шинського осередку Міжна-
родної організації «Жіноча 
громада».

На життєвому шляху по-
етеси зустрілися талановиті 
композитори Тетяна Димань, 
Ганна Півньова, Антоніна 
Доброва, Наталіа Акімова. 
Разом вони створили низку 
пісень, що так потрібні нині 
і у дитячому садку, і у школі, 
і дома для естетичного вихо-
вання дітей.

Нині Надія Володимирів-
на працює у культурологічно-
му тижневику «Слово «Про-
світи» (Київ).

За своє нелегке життя 
вона не надбала матеріаль-
них статків, а лише багатство 
душі. «Іноді мені здається, що 
я прожила не одне життя». Ці 
слова поетеси певною мірою 
визначають долю цілого по-
коління українців.

30 січня в Боярському краєз-
навчому музеї відбулась вистав-
ка картин боярського художника 
Миколи Андрійовича Цвірчко-
ва, яка перетворилася на вечір 
пам’яті родини Цвірчкових. 

При нагоді зазначимо, що 
захід був організований заслу-
женим вчителем України Аль-
біною Петрівною Януш, пані 
Юлією — племінницею Мико-
ли та Аркадія й донькою Вален-
тини Цвірчкової. 

Микола Андрійович Цвірч-
ков народився 1934 року на 
Кіровоградщині (селище 
Знам’янка). Середню освіту 
здобув у Боярці, а потім на-
вчався в Ленінградському ху-
дожньому училищі. З 1970 до 
2000 року працював вчителем 
малювання у Боярській ЗОШ 
№ 3. Вів гуртки малювання 
та фотографії. Зробив безліч 
знімків, альбомів для учнів різ-
них боярських шкіл. І все своє 
життя малював! Мав три улю-
блені теми: боярські пейзажі, 
портрети близьких та друзів і 
репродукції відомих полотен. 
При цьому ніколи не брав гро-
ші за свої роботи, які виключно 
дарував.

Саме з малюванням пов’я-
заний епізод дитинства Колі 
Цвірчкова, який ледве не ко-
штував життя всій його роди-
ні. Як згадували батьки, під 
час гітлерівської окупації він 
якось, поки нікого не було 
вдома, розмалював усі стіни 

танками з червоними зірками! 
Коли дорослі прийшли додо-
му — вжахнулися: у будь-який 
момент могли завітати до хати 
німецькі солдати. Уся родина 
кинулась змивати малюнки зі 
стін. Так було знищене перше 
«резонансне» художнє полотно 
маленького Колі.

Микола Андрійович пішов 
із життя в 2001 році. По собі за-
лишив двох доньок та двох ону-
ків. І сотні вдячних учнів, які й 
зараз пам’ятають свого «Пен-
злика». Саме їхні спогади про 
свого Вчителя й склали основу 
відеопрезентації, підготовле-
ної учнем Боярської ЗОШ № 3 
Максимом Білоусом.

Також на цьому вечорі 
пам’яті звучали поезії брата 
Миколи Андрійовича — Арка-

дія Цвірчкова: практикуючого 
лікаря, гірничого рятувальника, 
журналіста, редактора багатьох 
періодичних видань. Рядки, які 
закарбувалися словами мис-
тецького заповіту на сторінках 
поетичної збірки «Сердце на 
ветру».

Раніше в цій родині ніколи 
не було ні художників, ні поетів. 
Але просто виставка чи просто 
поетичний вечір — то занадто 
мало для представлення роди-
ни, яка, виконавши свою жит-
тєву місію, відійшла в кращий 
світ. Відійшла в історію. Зали-
шивши по собі світлі спогади і 
теплі слова дітей, друзів, учнів…

Радислав Кокодзей, 
фото автора

ПАМ’ЯТІ РОДИНИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

С В Я Т О  С П О М И Н І В  З  Н А Д І Є Ю  К И Р ’ Я Н

Нещодавно в Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулась вистав-
ка скульптур Миколи Новікова.

Скульптурна виставка – не-
абияка рідкість для нашого му-
зею. Хоча й небагато робіт пред-
ставлено на виставці, але кожна 
викликала неабияку цікавість. 
Втім, як і доля автора цих робіт. 

Народився Микола Новіков 
29 серпня 1980 року у шахтар-
ському містечку Новогродівка 
Селідівського району в родині 
художника-графіка. Хоча бать-
ко не встиг здобути широкого 
визнання в Україні, передчасно 
пішовши з життя у 1995 році, але 
про рівень його майстерності 
красномовно свідчить те, що дві-
чі виставлені ним у Парижі ро-
боти були повністю розкуплені.

Батьків талант син Микола 
успадкував вповні. Тож питан-
ня вибору життєвого шляху пе-
ред ним не стояло. У 1994-95 рр. 
він навчався в Київській Дер-
жавній художній школі, зго-
дом у Донецькому художньому 
училищі та ще сім років був 
учнем відомого скульптора-де-
коратора Петра Антипа. З 2009 
року Микола Новіков – студент 
Національної Академії образо-
творчого мистецтва та архітек-
тури; зараз готується до захисту 
дипломної роботи.

Відразу впадає в око своєрід-
ність представлених робіт, біль-
шість яких схожі за манерою 
виконання на роботи майстрів 
античності. Звідки таке захо-
плення Стародавньою Грецією?

«Те, що ви бачите, не зо-
всім античність, – пояснює мій 
співрозмовник. – Я працюю в 
техніці фігуративного симво-
лізму, зберігаючи традиції гор-
лівських скульпторів, які ви-

користовували в своїх роботах 
трипільські мотиви. До речі, цю 
техніку створили саме горлів-
ські майстри. З Горлівкою мене 
багато що пов’язує, але я – бо-
ярчанин, – рішуче говорить 
Микола. – Коли я шість років 
тому приїхав до Боярки, то був 
вражений красою природи і 
людей. Добрі, чуйні, привітні і 
талановиті люди. Чисте повітря, 
яке підсилює смак життя, каз-
ковість лісу і свіжість водойм. 
Тому я й вирішив оселитися в 
Боярці. В цьому місті народився 
мій молодший син, це місто гос-
тинно прийняло приблизно рік 
тому мого брата – теж скульпто-
ра. Місто мрій, які обов’язково 
стануть реальністю».

Як розповів пан Микола, він 
планує найближчим часом вла-
штувати виставку скульптури та 
живопису своєї родини. При-
свячена виставка буде пам’яті 
батька, а символізуватиме жит-
тя і мир, що перемагають війну 
та смерть. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора  

Я ВВАЖАЮ СЕБЕ БОЯРЧАНИНОМ
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З 5 лютого відбулось погір-
шення погодних умов: опади у 
вигляді мокрого снігу, налипання 
снігу, ожеледь, на дорогах оже-
ледиця. Як повідомив старший 
інспектор ВДАІ Києво-Святошин-
ського району Олег Лупіч, на те-
риторії нашого району впродовж 
10 днів сталася 41 ДТП, з них 9 — 
у межах Боярки. 

Державтоінспекція радить 
всім водіям бути максимально 
уважними та обережними. Не 

ВДАІ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОВІДОМЛЯЄ: 

перевищувати швидкісний ре-
жим та дотримуватись безпечної 
дистанції. В умовах недостат-
ньої видимості, рухайтеся з уві-
мкненим ближнім світлом фар 
та з протитуманними ліхтарями. 
Під час різкого погіршення по-
годних умов утримайтеся від 
поїздок на власному транспорті, 
особливо на далекі відстані. 

Не нехтуйте власною безпе-
кою та безпекою пасажирів! 

Ремонтувати дороги доки 
дозволяє погода — таке завдан-
ня поставив перед комуналь-
никами міський голова Тарас 
Добрівський під час наради за 
участю керівників комунальних 
підприємств. Йшлося про те, що 
вже цими днями робітники КП 

«ЛАТАЮТЬ» ДОРОГУ 
РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ 

«Боярське ГВУЖКГ» мають розпо-
чати ямковий ремонт вулиці Бі-
логородської та інших головних 
вулиць міста.

Було озвучено про потребу 
у допомозі підприємств-переві-
зників. Вже неодноразово пере-

візники, які працюють на тере-
нах Боярки, надавали допомогу 
місту. Тож є надія, що і цього 
разу не відмовляться допомогти.

Також заступник міського 
голови Олександр Горін повідо-
мив, що у відповідь на численні 
звернення від міської ради пра-
цівники районного дорожньо-
експлуатаційного управління 
приступили до ямкового ре-
монту вулиці Тарасівської.

Цю інформацію перевірила 
«Боярка-інформ». І справді, до-
рожнє покриття вулиці Тара-
сівської після двох місяців зими 
більше схоже на поле бою, ніж 
на дорогу. На в’їзді у місто вже 
зачищено великі вибоїни і робіт-
ники закладають їх асфальтом. 

Час летить так швидко! Не 
встигли ми почати активно пра-
цювати — як вже відзначаємо 3 
місяці з початку заснування на-
шої Волонтерської Сотні.

9 листопада 2014 року ми 
вперше зібрались у Центрі со-
ціально-психологічної реабі-
літації громадою для того, щоб 
спробувати сплести для наших 
захисників маскувальні сітки. 

Волонтерська Сотня Боярки 
не є офіційно зареєстрованою 
організацією – це об’єднання 
небайдужих людей, які працю-
ють, щоб наблизити нашу пе-
ремогу. Кожна людина в будь-
який час може приєднатись до 
нас. Ми чекаємо на всіх бажаю-
чих, адже бути разом з людьми, 
які один одного підтримують, – це 
дуже важливо і цінно особливо 
нині.

Волонтерська Сотня Боярки 
мобільна і доброзичлива. Ми 
вже поєднались зпредставни-
ками багатьох міст, сіл, а також 
з організаціями задля спільної 
діяльності для підтримки укра-
їнської армії. Це Жорнівка, Ва-
сильків, Тарасівка, Плисецьке, 
Княжичі, Чернігів, Хмельниць-
кий, Крюківщина, Вишневе, 
Київ. І це – тільки початок!

Основні зусилля Волонтер-
ської Сотні направлені на допо-
могу нашим хлопцям в АТО. На 
початках – це було забезпечен-
ня бійців з Боярки та Тарасівки, 
але щодня ми стаємо сильніши-
ми і таким чином маємо мож-
ливість забезпечувати щоразу 
більшу кількість бійців. Бо всі 
вони – наші хлопці! 

Волонтерська Сотня Боярки 

має кілька окремих проектів: 
«Допомога сім’ям захисників» 
(забезпечення продуктами хар-
чування та ліками сімей наших 
захисників, які потребують 
підтримки), «Допомога виму-
шеним переселенцям» (забез-
печення їх житлом, працевла-
штування, забезпечення потреб 
в одязі, їжі та ліках), «Подаруй 
захиснику свято» (новорічні 
подаруночки для наших бійців), 
«Дівчата у віночках» (збір ко-
штів на АТО), «Новорічні яли-
ночки» (ярмарок з метою збору 
коштів для хлопців), «Різдвяні 
колядки. Маленькі патріоти 
Волонтерської Сотні Боярки» 
(збір коштів на ліки в зону АТО, 
колядували дітки віком від 3 до 
7 років), «Ярмарок до дня за-
коханих» (збір коштів на АТО), 
«Бронюємо на життя» (інфор-
маційна та матеріальна допомо-
га для підготовки машин у зону 
АТО), проведення аукціонів з 
продажу талановитих виробів 
мистецтва наших боярчан – ді-
тей та дорослих. 

Працюють також окремі 
проекти спільно з волонтерами 
с. Тарасівка – Ольгою Васкевич 
та Олександром Колле. Вони 
вже провели святкові заходи 
«Діти АТО», «Вимушені пересе-
ленці» та «Багатодітні сім’ї». 

Майже всі вихідні дні для 
волонтерів Сотні – робочі. Ми 
плетемо маскувальні сітки, го-
туємо енергетичні та проти-
застудні суміші для захисників, 
«смаколики» у вигляді обробле-
них овочів. Виготовляємо Обе-
реги-мотанки, які хлопці беруть 
з собою в бій. Пишемо листи та 
записки, які підтримують бо-
йовий дух наших рідних бійців. 
Готуємо і відправляємо пода-
рунки до свят, щоб хлопці від-
чули частинку родинного тепла.  

Більшість виготовляється 
волонтерами в домашніх умо-
вах. Це – в’язані шкарпетки та 
балаклави, маскувальні кос-
тюми та «кікімори». Працює 
безліч турботливих рук та су-
шильних машин – виготов-
ляємо «сухі борщові суміші». 
Нещодавно урізноманітнили 
технологію завдяки волонтеру 
Тетяні Акіменко – виготовля-
ємо сухі суміші для горохових 
супів, супу «Харчо» та суп «З 

макаронами. Для Захисників». 
Є перші відгуки з блокпостів та 
гарячих точок фронту: хлопці 
задоволені.

Постійно проводиться збір 
коштів для потреб АТО через 
спеціальні скриньки. Завдяки 
цьому забезпечуються потреби 
воїнів у одязі, взутті, ліках, спо-
рядженні та приладді. 

З листопада до лютого Во-
лонтерською Сотнею Боярки 
було сплетено та відправлено 
1099 кв. м сіток типу «зима» та 
ще 794 кв. м за допомогою за-
кладів та організацій, які до нас  
приєднались: Боярський НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ст.», Бояр-
ські ЗОШ № 1, № 2, співро-
бітники Київського обласного 
спеціалізованого будинку дити-
ни, небайдужі волонтери з Кня-
жичів та Жорнівки. Загалом, на 
передову було відправлено 1893 
кв. м маскувальних сіток, які 
надійно приховували нашу тех-
ніку від ворожих очей.

Було перероблено на «сма-
колики» понад 860 кг продук-
тів (мед, горіхи, калина, лимо-
ни, сухофрукти, часник, сало, 
морква «по-корейськи», кваше-
на капуста, салати «Пелюстка»). 
Було зібрано безліч продуктів, 
теплих речей та засобів особис-
тої гігієни. Виготовлено безліч 
пиріжків та печива.  

І це ще далеко не повний пе-
релік нашої діяльності.

Дорогі друзі! Поки наші 
хлопці бережуть спокій та жит-
тя, ми повинні тримати свою 
лінію фронту! 

Вам погано від новин? Ви 
не знаєте, як виправити ситу-
ацію? Ваші вечори проходять 
в сльозах перед телевізором? 
Приходьте до нас, ми Вас чека-
ємо! Ваші руки, розум та небай-
дужість потрібні! Вони потрібні 
нашим хлопцям та Україні. Ви 
можете приєднатись до на-
шої діяльності в будь-який час, 
будь-чим. Це — запорука нашої 
перемоги!

Чекаємо на Вас! Телефонуйте: 
(067) 247-56-11; (063) 611-59-15.

Юлія Апостолова, 
сотник Волонтерської Сотні 

Боярки

КВАРТАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ СОТНІ БОЯРКИ

Верховна Рада призупинила 
акредитацію деяких російських 
ЗМІ при українських органах 
державної влади до закінчення 
антитерористичної операції.

Згідно з цим документом, 
Служба безпеки України по-
винна визначити список ро-
сійських ЗМІ, журналістів і 
технічних працівників, яким 
призупинять акредитацію.

Органи державної влади 
України повинні призупинити 
їхню акредитацію впродовж 
двох днів з дня ухвалення по-
станови.

У пояснювальній записці 
до проекту постанови автори 
зазначили, що деякі російські 

ЗМІ «фактично ведуть інфор-
маційну війну проти України 
та українського народу».

У березні минулого року 
Нацрада з питань телебачення 
та радіомовлення звернулася 
до суду з позовом про заборо-
ну ретрансляції на території 
України кількох російських 
телеканалів, а пізніше суд за-
довольнив цей позов.

За словами депутата Мико-
ли Томенка, на території Укра-
їни нині тимчасово забороне-
но ретрансляцію 15 російських 
телеканалів.

У січні цього року низка 
українських журналістів звер-
нулися до парламентського 
комітету з питань свободи сло-
ва та інформації з проханням 
переглянути порядок акреди-
тації для російських ЗМІ.

Експерти та політики нео-
дноразово звинувачували ро-
сійські телеканали у заанга-
жованому висвітленні подій в 
Україні та маніпуляціях з ін-
формацією.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА – 
НАША ЗБРОЯ

Нараду з керівниками під-
приємств-автоперевізників, які 
працюють на території Боярки, 
провів міський голова Тарас До-
брівський 12 лютого.

Під час зустрічі було обго-
ворено питання співпраці, яка 
вже має конкретні результати. 
Так, користуючись нагодою, 

НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ СПІВПРАЦЯ 
З АВТОПЕРЕВІЗНИКАМИ

міський голова подякував пере-
візникам за допомогу, надану 
місту під час ремонту та асфаль-
тування доріг, а також за надан-
ня транспорту для перевезення 
осіб, призваних по мобілізації.

Також Тарас Добрівський 
висловив сподівання на по-
дальшу плідну співпрацю.

Зубань Ніна Дмитрівна

Жила. Любила, Плакала, Сміялась. 
Життя — єдина мить, 
Для смерті — вічність ціла…
Прости за те, що не зуміли
Тебе від смерті вберегти.
За те, що всі осиротіли, 
За все, за все ти нас прости…

Рідні, близькі та 
співробітники ЦРЛ
Києво-Святошинського району

(12.11.1963-05.02.2015)

СУМУЄМО

НОВИНИ



У велику українську компанію 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ потрібні: 

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

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

ДР не обов`язковий.

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

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

Друга половина місяця принесе вам під-
вищення активності та енергійності в діло-
вій сфері. Ви зможете будувати нові плани і 
швидше справлятися з поточними справами і 
завданнями. Цей час також виявиться спри-
ятливим для того, щоб подбати про свій зо-
внішній вигляд.

ТЕЛЕЦЬ
Період принесе деяке зниження актив-

ності, особливо на фізичному рівні. Зросте 
важливість як активного, так і пасивного від-
починку. У професійній діяльності з’являться 
нові думки і плани, легше буде встановлюва-
ти діалог з керівництвом, пропонувати йому 
свої ідеї.   

БЛИЗНЮКИ
Цей час принесе тягу до навчання і но-

вих знань. Динамічнішим у другій половині 
лютого стане і ваше спілкування з друзями та 
однодумцями. У реалізації власних планів та 
ідей з’явиться більше сміливості й рішучості. 
Збільшиться ваша залученість до громадської 
діяльністі.  

РАК
Друга половина місяця буде сприятливою 

для кар’єри. У бізнесі ймовірне отримання 
нових пропозицій, поява нових ідей. У кар’єрі 
на вас чекає збільшення цілеспрямованості в 
роботі і велика прихильність до ваших дій з 
боку керівництва. 

ЛЕВ
Період принесе тягу до свіжих вражень і 

нового життєвого досвіду. Ймовірні нові зна-
йомства. Спілкування стане більш насиченим 
і різноманітним. У діловій сфері ймовірне 
підписання нових контрактів, отримання 
важливої інформації від ділових партнерів.

ДІВА 
Друга половина місяця прекрасно під-

ходить для спілкування з колегами, обгово-
рення різних ідей в професійній області. Це 
непоганий час і для пошуку роботи, оскільки 
зараз ймовірність знайти вигідну пропозицію 
вельми висока.

ТЕРЕЗИ
Багато романтики і важливі зустрічі 

принесе друга половина лютого. У вас буде 
можливість пофліртувати, а при бажанні — 
завести серйозне знайомство. В існуючих від-
носинах зірки обіцяють Терезам гармонійний 
і разом з тим динамічний період.

СКОРПІОН
Друга половина місяця принесе звістки 

від близьких родичів, не виключені помітні 
події в житті інших членів вашої родини. Це 
потребуватиме вашої уваги. У професійній 
діяльності зросте активність. Цей час можна 
використовувати для пошуку нової цікавої 
роботи.

СТРІЛЕЦЬ
Друга половина лютого обіцяє типовим 

Стрільцям більше спілкування і появу нових 
людей в найближчому оточенні. Цей час та-
кож принесе вам нові знайомства як дружньо-
го так і романтичного характеру. Більш актив-
ною стане ваша взаємодія з дітьми, з’явиться 
більше часу для творчості. 

КОЗЕРІГ
Цей час сприятливий для здійснення не-

великих покупок. Не виключено отримання 
цікавих пропозицій, пов’язаних з додатковим 
підробітком. Друга половина лютого непо-
гано підходить для того, щоб познайомити 
свого обранця або обраницю з батьками та 
іншими членами вашої родини.

ВОДОЛІЙ
Друга половина лютого принесе вам біль-

ше допитливості. Використовуйте цей час для 
розвитку своєї ерудиції, розширення круго-
зору. На вас також чекає більше спілкування, 
флірту, коротких поїздок. Вірогідні нові зна-
йомства.

РИБИ
Друга половина лютого принесе вам біль-

ше активності в прагненні до заробітку, ваш 
дохід багато в чому буде залежати від вашої 
активності, з’являться хороші можливості 
для додаткової роботи. Цей час також буде 
вдалим періодом для розвитку ерудиції, тре-
нування ораторських здібностей.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Здійснюємо прочистку каналізації всіх видів та 

відкачку вигрібних ям, септиків, автомийок, тощо.
Працюємо цілодобово без вихідних.

Для зв’язку: 096-1111-999; 098-333-999-3

Біопрепарат «ВодОграй»
для туалетів та каналізації:

• усуває запах
• видаляє нарости

• перероблює вміст вигрібних ям

На замовлення від 200 грн
доставка безкоштовна

+38-063-944-77-50

Втрачений диплом, вида-
ний Виборній Зої Анатоліївні 
28.02.2002 року (КВ № 17496784) 
Українською Академією дер-
жавного управління при Прези-
дентові України за спеціальністю               
«Державне управління», вважати 
недійсним.

ВДАІ по обслуговуванню Києво-Свято-
шинського району, підпорядкованого УДАІ 
ГУМВС України в Київській області, в осо-
бі начальника ВДАІ підполковника міліції 
Жовтонога Сергія Михайловича приносить 
публічне вибачення гр. Самойленко Риммі 
Борисівні, яка мешкає в селі Віта Поштова, 
за неправомірно складений адміністратив-
ний протокол по ст. 124 КУпАП інспек-
тором ВДАІ старшим лейтенантом міліції 
Олексіюком В.І. ДТП сталося 23.10.2014 р. на 
автодорозі Київ-Одеса.

14 лютого, 16:00, 
Будинок культури 
(вул. Шевченка, 82). 
Вистава 
«А чи було кохання?» – сцени з п’єси 
М. Старицького «За двома зайцями». 
Вхід вільний

ЩО? ДЕ? КОЛИ?
20 лютого, 18:00, 
ЦТМ «Оберіг» 
(вул. Білогородська, 23-а)
Відбудеться вечір пам’яті Небесної Сотні. Проводять: народна студія естрад-
но-народного співу «Перлина». (керівник Оксана Нурищенко та зразкова те-
атр-студія «Світла хвиля» керівник Тетяна Іващенко).

Стеляться незаймані сніги.
Я ж молюсь на білому порозі,
Щоб тебе на обраній дорозі
Обминули зло і вороги.

А якщо випробування люте
Холодом ударить по лицю,
Я за тебе помолюсь Творцю
І за тебе стану у спокуті.

Хай моя любов залишить слід,
Хай пройде стежиною тісною.
І забарвить ранньою весною
Кольорами чорно-білий світ.

Тетяна Володай

На фото, люб’язно надісланому 
«Боярка-інформ» боярчанином Ві-
талієм Падалкою, — ласка звичай-
на. Як пише пан Віталій, ласку він 
сфотографував у боярському лісі. 

Собака загнав тваринку на 
дерево, завдяки цьому і вдалося 
зробити кілька знімків. «Завбіль-
шки ласка здається трохи мен-
шою за білку, — переконливо 
стверджує пан Віталій. — Влітку 
ласка має темно-буру шубку, а 
взимку, як бачите, білу. Як і го-
диться для маскування. Пишуть, 
що за день з’їдає до 20 мишей. 

Зверніть увагу на величезні 
очі. Мабуть, добре бачить у су-
тінках.

Щиро дякуємо Віталію Падалці 
за можливість побачити незвичай-
не у звичайному.

НАЙМЕНШИЙ У СВІТІ ХИЖАК

КОХ А Н Н Я  О С В Я Ч У Є  С В І Т
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Вітаємо 
з днем народження

Стеллу Євгеніївну 
Михайлову, 

директора Боярської ЗОШ № 3 

Валентину Володимирівну
 Кривенко, 

директора Боярської ЗОШ № 5,

Тетяну Станіславівну 
Іванову,

директора Боярського 
будинку культури.

Бажаємо щастя, здоров’я, миру та успіхів
 у вихованні підростаючого покоління.

Міський голова 
Тарас Добрівський, 

депутатський корпус 
та редакція газети 
«Боярка-інформ»


