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У зустрічі взяв участь місь-
кий голова Олександр Зарубін. 
Він повідомив, що цього року 
заплановано реконструкцію 
трьох дитячих садків: «Спадко-
ємець», «Іскорка» та «Берізка». 
Про інші — міська влада теж не 
забуває, і робитиме все, що в її-
силах. На підтвердження своїх 
слів, мер міста передав ДНЗ «Іс-
корка» свою місячну зарплату на 
придбання телевізора, викону-
ючи свої передвиборчі обіцянки.

Найбільшого резонансу на 
нараді набуло питання ком-
пенсації дитячого харчуван-
ня, яке важким тягарем лягає 
на батьківські плечі. Адже із 
розрахунку 30 грн. на день, 
компенсація з державних суб-
венцій складає лише 12 грн. 
Відповідно 18 грн. доплачу-
ють батьки і за місяць набігає 
кругленька сума — понад 600 
грн. Якщо ж врахувати й інші 
витрати на групу, навчальне 

приладдя, то оплата за ко-
мунальний садок потягне й 
на всі 800 грн. Особливо це 
відчутно, коли дошкільнят у 
сім’ї декілька. 

 Було розглянуто також ряд 
інших важливих питань та за-
пропоновано проводити такі 
наради щотижнево, аби усі 
питання життєдіяльності ДНЗ 
вирішувалися оперативно та 
якісно.

Ольга Городня 

ПРОБЛЕМИ САДКІВ НА КОНТРОЛІ МЕРІЇ

«Я свідомо обрала для свого 
сина приватний дитячий са-
док. Вартість утримання дити-
ни – 5 000 грн. на місяць. Мені 
важко сказати, скільки з цієї 
суми припадає на харчування, 
але дитина задоволена – три 

4 лютого відбулася робоча зустріч заступника міського 
голови з соціальних питань Тетяни Кочкової з керівниками 
дошкільних навчальних закладів Боярки, яких у місті сім. 

«Утримання дитячих сад-
ків Боярки здійснюється за 
рахунок субвенції з районного 
бюджету. На 2016 рік ця сума 
складає 22 273 400 грн. Із них 
на харчування передбачено ви-
тратити 2 798 520 грн. Фактичне 
відвідування у дитячих садках – 
майже 1000 дітей на місяць.

Витрати на харчування ді-
тей у дитсадках у 2016 році 
регулюються відповідним рі-
шенням виконавчого комітету 
Боярської міської ради від 10 
березня 2015 року № 11/3 «Про 
вартість харчування в ДНЗ                                   
м. Боярка». Рішенням викон-
кому від 11 лютого 2016 року 
продовжено дію цього рішення 
до 17 березня 2016 року. 

Згідно з попереднім рішен-

ням, вартість харчування для 
однієї дитини в дошкільних 
закладах освіти м. Боярка з 
01.01.2015 року встановлено у 
сумі 30 грн. на день.

Розмір батьківської плати за 
харчування дітей складає 60 %, від 
30 грн. на день на кожну дитину.

Також встановлено пільгу у 
розмірі 50 % плати для батьків, 
у сім’ях яких виховується троє 
і більше дітей. Передбачено 
безкоштовне харчування для 
дітей-інвалідів, дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей із сімей, що 
отримують допомогу, відпо-
відно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», та 
батьків-учасників АТО».

«Фінансування ДНЗ міста, 
згідно з Бюджетним кодексом, 
здійснюється за рахунок суб-
венції з районного бюджету. 
Частка видатків на харчуван-
ня складає близько чверті із 
загальної суми субвенції. І це 
лише 40 відсотків від необхідної 
суми. Решту потреби в коштах 
покривають батьки (у вигляді 
батьківської плати). 

Нині вартість продуктів харчу-
вання дуже зросла. Цих 30 грн. на 
день вже не вистачає для забезпе-

чення повноцінного харчування 
наших дітей. Тому найближчим 
часом перед районною владою 
буде порушено питання про під-
вищення вартості харчування. 
Маємо надію, що районний бю-
джет знайде можливість піти на-
зустріч вимогам часу. Міська рада 
також шукатиме можливість для 
полегшення навантаження на 
батьків. Але й батькам слід підго-
туватися до можливого підвищен-
ня батьківської частки в оплаті 
харчування».

повноцінні прийоми їжі та по-
луденок. Окрім харчування, у 
дитсадку організовано різно-
сторонній освітній процес з ви-
вченням іноземних мов, спор-
тивно-оздоровчими вправами 
тощо». 

Заступник міського голови з соціальних 
питань Тетяна Кочкова:

«Харчуванням своїх дітей 
у дитсадку я задоволена. Було 
таке, що діти відмовлялись їсти, 
приміром, запіканку. Тож ми з 
адміністрацією дитсадка пого-
дили меню, яке влаштовує ма-
люків. 

18 грн. на день наче й не ба-

Марина, мама Вероніки та Маргарити, 
вихованок ДНЗ «Джерельце»:

гато, але за місяць набігає чи-
мало. Необхідність збільшення 
батьківської плати мене дуже 
засмучує, тому що в нашій ро-
дині працює лише чоловік. Але 
повноцінне харчування дітей – 
це не те, на чому потрібно еко-
номити». 

Тетяна, мама Матвія, вихованця 
приватного дитячого садка:

Завідувач фінансово-економічного відділу 
виконкому Боярської міської ради Олена Балуєва:

ДУМКИ З ПРИВОДУ
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Цей конкурс має на меті ви-
вчити потенціал бізнес-ідей на 
Київщині і допомогти реалізу-
вати найбільш ефективні, ціка-
ві та суспільно корисні з них.

Якщо у вас є бізнес-проект 
чи цікава ідея щодо створення 
чи розвитку власного стартапу 
(Startup), то подавайте її нам 
відповідно до обраної категорії 
(бізнесова, соціальна, творча).

• Бізнесова категорія – мають-
ся на увазі всі ідеї, бізнес-плани, 
що стосуються економічної ді-
яльності, спрямовані на систе-
матичне отримання прибутку 
від виробництва та/або продажу 
товарів, надання послуг. При 
цьому допускаються як нові 
ідеї, так і ідеї, спрямовані на 
розвиток вже функціонуючого 
бізнесу. До участі в цій катего-
рії можуть подавати свої ідеї як 
суб’єкти,  які вже ведуть бізнес 
на основі стартапу і хочуть його 
розширити, так і ті, хто хоче 
створити новий бізнес, маючи 
лише бізнес-план. 

• Соціальна категорія – ма-
ються на увазі всі ідеї, що стосу-
ються новаторської діяльності, 
насамперед спрямованої на ви-
рішення або пом’якшення со-
ціальних проблем суспільства 
на умовах самоокупності та 
стійкості. Соціальний стартап 
не обов’язково має приносити 

матеріальну вигоду, бути довго-
тривалим проектом, що прине-
се користь суспільству. Зокре-
ма, це можуть бути проекти, що 
стосуються організації людей 
задля допомоги іншим людям/
тваринам/екології, задля ви-
рішення проблем суспільства, 
громад, міст, сіл, селищ. 

• Творча категорія – маються 
на увазі всі ідеї, що стосуються 
розвитку творчості, наприклад: 
видання книжок, відкриття 
картинних галерей, театрів, 
творчих просторів, курсів, ство-
рення архітектурних форм, по-
становки вистав, написання 
музики, видання альбомів, 
фотографій, ІТ. Всі ідеї в цій 
категорії мають передбачати 
створення проектів з творчою 
складовою.

Кожен учасник може роз-
міщувати необмежену кількість 
ідей в будь-якій з категорій 
(творча, бізнесова або соціальна).

Зареєструватися для участі 
можна на офіційному сайті Ки-
ївської облдержадміністрації в 
розділі «Конкурси, акції».

А також обов’язково наді-
слати свою ідею на електронну 
пошту Департаменту еконо-
мічного розвитку і торгівлі Ки-
ївської облдержадміністрації 
ekon_koda@ukr.net (з поміткою 
«КОНКУРС»).

Телефон для довідок 
286-81-23, 286-81-55
Заявки приймаються до         

01 березня 2016 року. До участі у 
конкурсі приймаються як гото-
ві бізнес-проекти, так і ідеї.

Після закінчення терміну по-
дачі ідей, будуть визначені пере-

можці, які отримають можливість:
• реалізувати свій стартап в 

Київській області;
• знайти кошти різних дже-

рел на впровадження проекту 
(європейських та американ-
ських донорів, представництв 
світових грантових фондів);

• отримати цілковиту під-
тримку, в межах своїх повно-
важень, Київської облдержад-
міністрації.
Вимоги:

• проект має вирішувати 
конкретні проблеми області;

• відповідати на актуальний 
суспільний запит;

• конкурсні ідеї повинні бути 
інноваційними, але водночас 
реалістичними (новизна біз-
нес-ідеї, унікальність);

• повинен містити дані про 
автора, контакти, опис ідеї, 
мету і завдання проекту; акту-
альність продукту чи/та послу-
ги, позиціонування товару чи 
послуги на ринку, його відмінні 
риси, сума інвестицій на реалі-
зацію даного проекту, та статті 
витрат, забезпечення конку-
рентоспроможності продукції 
та послуг, ціноутворення, рек-
ламний бюджет тощо;

• повинен бути викладений 
державною мовою та мати об-
сяг  до 10 сторінок друкованого 
тексту формату А4.

У Вас є інноваційна ідея або вже 
готовий бізнес-проект – розкажіть 
про них нам! Усі заявки пройдуть 
ретельний відбір. А найперспек-
тивніші гарантовано отримають 
повну підтримку з боку Київської 
облдержадміністрації!

Київська обласна державна адміністрація з метою реалізації проектів 
Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року оголошує 

КОНКУРС БІЗНЕС-ПЛАНІВ та STARTUP КИЇВЩИНИ 

5 лютого працівники КП 
«Боярське ГВУЖКГ» додали до 
води – теплоносія міських теп-
ломереж – спеціальну речови-
ну. Реагент Уранін А прекрасно 
розчиняється у воді, забарвлю-
ючи її в яскраво-зелений колір 
з сильною флуоресценцією.

Як повідомив в. о. началь-
ника комунального підпри-
ємства Віктор Камінський, це 
зроблено з метою виявлення 
витоків, у тому числі несанкці-
онованого відбору гарячої води 
з міської тепломережі.

Реагент екологічно безпеч-
ний, не забруднює землю у міс-
цях витікання. Вода, забарвлена 
ним, надовго відіб’є бажання 
у недобросовісних споживачів 
відбирати теплоносій із системи 
для побутових потреб. Адже че-
рез це підприємство несе значні 
збитки.

Принагідно керівництво 
КП «БГВУЖКГ» звертається 
до жителів міста з проханням 
повідомляти про виявлення 
випадків витікання води спе-
цифічного жовто-зеленого ко-
льору за         телефоном: 40-357.

ВОДУ В ТЕПЛОМЕРЕЖІ 
ЗАФАРБУВАЛИ 11 лютого відбулось чергове 

засідання виконавчого комітету 
Боярської міської ради. Першим 
було розглянуто питання про ви-
конання міського бюджету за 
2015 рік і роботу фінансово-еко-
номічного відділу. 

СПРАВИ БЮДЖЕТНІ
Завідувач відділу Олена Балу-

єва доповіла, що міський бюджет 
за 2015 рік виконано по доходах 
у сумі 64 652 тис. грн., а саме: за-
гальний фонд – 61 107,5 тис. грн., 
у т. ч. субвенція з районного бюд-
жету на утримання дошкільних 
та клубних закладів – 23 932,7 
тис. грн. та субвенція з держав-
ного бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських 
голів – 126,2 тис. грн. Спеціаль-
ний фонд – 3 544,5 тис. грн., у                   
т. ч. бюджет розвитку м. Боярка –                                                                      
410,7 тис. грн.; по видатках у сумі 
62 766,5 тис. грн., у тому числі: 
загальний фонд – 47 391,9 тис. грн., 
у т. ч. за рахунок субвенції з ра-
йонного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів – 
23 133,3 тис. грн. та субвенція з дер-
жавного бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських го-
лів – 126,2 тис. грн. спеціальний 
фонд – 15 374,6 тис. грн., у т. ч. 
з бюджету розвитку м. Боярка – 
12 705,5 тис. грн.

Інформацію Олени Балуєвої 
було прийнято до відома.

БОЯРКА ВЕЛОСИПЕДНА
Про створення робочої гру-

пи з розробки проекту розвитку 
велоінфраструктури на 2016-
2020 рр. доповів радник місько-
го голови Дмитро Жигінас. 

Перший заступник міського 
голови Валерій Шульга заува-
жив, що одним із пунктів пе-
редвиборчої програми міського 
голови Олександра Зарубіна 
була підтримка ідеї проекту «Я 
за вело!». Тож питанню розвит-
ку велоінфраструктури міська 
влада приділятиме увагу.

Разом із тим члени виконко-
му висловили зауваження щодо 
включення до робочої групи 
представників громадськості.

СОЦІАЛЬНИЙ МАРШРУТ 
ПРАЦЮВАТИМЕ Й НАДАЛІ

Також виконком погодив 
паспорт міського регуляр-
ного автобусного маршруту                     
№ 5, що має соціальну складову. 
Він здійснюватиме, як і раніше, 
один рейс на годину для пільго-
вих категорій боярчан. 

Врахувавши побажання жи-
телів міста, маршрут буде дещо 
скореговано. Графік руху та но-
вий маршрут після узгодження 
з Національною поліцією буде 
опубліковано в газеті.

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ

У газеті «Боярка-інформ» 
№ 2 від 29 лютого 2016 року 
було опубліковано статтю Оль-
ги Романченко «Депутатська 
робота – запити і звернення». 
На продовження теми автор 
надала редакції додаткову ін-
формацію. 

«Відбулися певні зміни в лі-
дерстві щодо кількості поданих 
депутатських запитів. 

Від депутатів Боярської місь-
кої ради з фракції «Солідарність» 
станом на 08.02.2016 р. зареєстро-
вано: 9 запитів від Марценюка 
Віктора Миколайовича, 8 запитів 
від Панюти Віктора Івановича. 

Сподіваємось, що пробле-
ми, озвучені депутатами, будуть 
підтримані Боярською міською 
радою». 

Ольга Романченко, 
секретар Боярської міської ради

ДЕПУТАТСЬКА РОБОТА

30 січня відбулася зустріч жите-
лів виборчого округу № 1 (історич-
на частина міста) з посадовими 
особами місцевого самоврядуван-
ня, на якій, зокрема, обговорював-
ся проект Програми соціально-еко-
номічного та культурного розвитку 
м. Боярка на 2016 р.  

У зустрічі взяли участь заступ-
ник міського голови з соціальних 
питань Тетяна Кочкова, депу-
тати Боярської міської ради Зоя 
Виборна, Олександр Семко, Та-
рас Добрівський, а також клірик 
Свято-Михайлівського храму іє-
ромонах Флавіан.

Жителям виборчого округу 
було представлено проект Прог-
рами розвитку Боярки, який 
напередодні обговорювався 
широким загалом у комплек-
сі «Екватор». Тетяна Кочкова 
акцентувала увагу на питаннях, 
важливих саме для жителів тієї 

частини Боярки, де відбувалася 
ця зустріч. І це їй вдалося, адже 
виборці прийшли не лише по-
слухати про плани на майбутнє, 
але й поділитися своїми наболі-
лими проблемами, тому відбула-
ся жвава дискусія. 

Виборці порушували пи-
тання відсутності освітлення 
на багатьох вулицях, поганого 
водопостачання, підтоплен-
ня окремих будинків у руслі 
р. Притварка, патрулювання 
вулиць у вечірній час, а також 
завищення цін на продовольчі 
товари в торговельних закладах 
і відсутність медично-амбула-
торного забезпечення. 

Подібні зустрічі депутати 
планують зробити регулярними, 
щоб дати виборцям можливість 
відслідковувати вирішення тих 
чи інших владних обіцянок.  

Ольга Городня

РОЗВИТОК МІСТА
НА БЛАГО МЕШКАНЦІВ

Верховна Рада в рамках де-
комунізації ухвалила Постанову 
«Про перейменування окремих 
населених пунктів та районів». 
Завдяки цьому на мапі Укра-
їни з’явилося 175 нових назв 
замість тоталітарних топонімів 
радянського періоду.

У переліку – один з найближ-
чих сусідів Боярки – село Петрів-
ське. Постановою Верховної Ради 
України від 4 лютого 2016 року  
Петрівське перейменовано на село 
Святопетрівське. До речі, у селі бу-
дується храм на честь святих Петра 
і Павла. Саме один із святих «поді-
лився» з селом своїм ім’ям.

ПЕРЕЙМЕНОВАНО СУСІДА БОЯРКИ
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2 лютого з ініціативи міського 
голови Олександра Зарубіна в Бо-
ярській міській раді відбулась пре-
зентація платформи електрон-ної 
демократії. Цей електронний сер-
віс вже впроваджено у Миколаєві, 
Дніпропетровську та Києві. Жите-
лям столиці сервіс відомий як «Кон-
тактний центр міста Києва 1551».

У презентації платформи 
електронної демократії взяли 
участь керівництво Боярської 
міської ради та комунальних під-
приємств міста, депутати місь-
кради та активісти. Про переваги 
впровадження сучасних техно-
логій розповідали представники 
компанії-розробника платформи 
«Kitsoft» Олександр Петропавлів-
ський, Ірина Троян та Олександр 
Єфремов. Йшлося про методоло-
гічне забезпечення впроваджен-
ня електронних сервісів.

«Основні елементи платфор-
ми електронної демократії вже 

впроваджені в Київській міській 
держадміністрації та в Мико-
лаївській міській раді, з якими 
ми співпрацюємо. Наша компа-
нія займається розробкою веб-
порталів для державних органів, 
а також покращенням взаємодії 
між владою та громадою. 

Компоненти нашої систе-
ми – це інформаційний портал 
територіальної громади, від-
критий бюджет, відкриті дані в 
контексті відкритого врядуван-
ня – система звернення гро-
мадян, система електронних 
петицій, система громадського 
обговорення проектів та ініці-
атив влади, система e-mail та 
sms-інформування щодо подій 
в місті, а також деякі інші ком-
поненти», – повідомив Олек-
сандр Єфремов. 

Учасники презентації отри-
мали відповіді на питання та 
інформацію для роздумів.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 
МОЖЕ З’ЯВИТИСЯ У БОЯРЦІ 1 лютого в Києво-Святошин-

ському ЦСПР, у рамках діяльності 
клубу «Активіст» (керівник – Ма-
рія Кириленко), відбулося перше 
засідання робочої групи «Історія 
Боярки». 

Участь у засіданні робочої 
групи взяли: відомий історик, 
науковець, автор багатьох ста-
тей з історії Боярки Микола 
Кучеренко; старший науко-
вий співробітник Боярського 
краєзнавчого музею Мар’яна 
Слєпова; корінний боярчанин, 
історик за покликом душі Олег 
Лисенко; головний редактор 
газети «Боярка-інформ», автор 
низки публікацій про боярських 
митців Радіслав Кокодзей; спе-
ціаліст з Інтернет-технологій 
Ратибор Дев’яткін; відомі бо-
ярські активісти Олександр 
Павлючик та Юлія Скочинська. 
До роботи групи дистанційно 
долучилися автор багатьох книг 
з історичної тематики Сергій 
Коваленко та авторка статей з 
історії Боярки Ганна Дика. 

Створення робочої групи – 
це відгук на ініціативу першо-
го заступника міського голови 
Валерія Шульги, який на нещо-
давньому Громадському Фору-
мі висловив готовність сприяти 
виданню збірки статей з історії 
Боярки. Значною мірою це є ре-
зультатом діяльності Комісії з 
перейменування вулиць м. Бо-
ярка. Декомунізація, що невід-
воротно зачепила і наше місто, 
спровокувала сплеск зацікавлен-
ня історією нашої малої батьків-
щини. Про перспективи цього 

починання розмірковує голова 
робочої групи Марія Кирилен-
ко: «Створення групи «Історія 
Боярки» – це приклад того, як 
громадськість має реагувати на 
ініціативи влади. Не пройшло 
й тижня після того, як Валерій 
Володимирович озвучив свою 
ідею, а місцеві активісти вже 
зібралися на перше засідан-
ня (сподіваємося, що так само 
оперативно наша влада реагу-
ватиме і на ініціативи громади). 

Вже перше обговорення ви-
явило низку проблем: потріб-
но визначити формат видання, 
періодичність, об’єм, зібрати 
відповідні історичні матеріа-
ли. Цей процес ускладнюється 
тим, що всі працюють, а мова 
йде про роботу на громадських 
засадах. 

Але є й обнадійливі новини. 
Зокрема, Ратибор Дев’яткін 
запропонував створити нашу 
боярську Вікіпедію. Вікі – це 
відпрацьований формат ство-
рення колективного інтелекту-

ального продукту, майданчик 
для розміщення матеріалів не 
лише з далекого минулого, але 
й сьогодення. Ідей багато, вже є 
готові матеріали, але, як завжди, 
не вистачає активістів, які змо-
гли б регулярно присвячувати 
певний час цій роботі. Зокрема, 
потрібні люди, що вміють пра-
цювати в Вікіпедії, готові ви-
конувати редакторські функції. 
І, звичайно, я шукаю того, хто 
зміг би підхопити цю ініціативу, 
очолити процес творення істо-
рії Боярки та, відповідно, робо-
чу групу. 

Наша Вікі-Боярка вже тес-
тується, тож ми сподіваємося, 
що незабаром з’являться і пер-
ші публікації. Але всі ці почи-
нання можуть бути успішними 
лише за умови загальної ціка-
вості до історії Боярки. Запро-
шуємо всіх охочих  долучатися 
до цього цікавого напрямку 
громадської роботи. Слідкуйте 
за нашими новинами на «Бояр-
ському земляцтві» (Фейсбук)». 

ХТО ПИСАТИМЕ ІСТОРІЮ БОЯРКИ?

Цей вислів набуває свого 
особливого глибинного значення 
в долях конкретних людей, в до-
лях наших земляків.

У 2014 році до Боярки при-
їхав мешканець Луганської об-
ласті Ігор Міщенко. Переїхав 
як вимушений переселенець, 
шукаючи кращої долі на мир-
ній українській землі. Жити 
не було де, тому він попросив 
притулку в попередньої міської 
влади. Ігореві надали ліжко-
місце в гуртожитку за адресою:                 
вул. Молодіжна, 12/2. Здавало-
ся б, життя починає налагоджу-
ватися…

Та стан здоров’я погіршував-
ся: про себе нагадувала вираз-
ка шлунку, яка з часом почала 
кровоточити. До того ж, не було 
грошей, їжі, одягу, предметів гі-
гієни-санітарії та й просто всьо-
го необхідного для нормального 
життя. Як вижити на новому 
місці? Одна з перших, хто про-
стягнув руку допомоги — міська 
організація ВО «Батьківщина». 
Одним словом, поставили Ігоря 
на ноги.

Після одужання Ігор Мі-
щенко став активістом: членом 
громадської організації «Народ 
і армія – єдині» Києво-Свято-
шинського району. Допомагав 
плести маскувальні сітки в Ки-
єво-Святошинському центрі 
соціально-психологічної ре-
абілітації бійців АТО, чистив 
моркву, цибулю та капусту для 
волонтерів, які готували солін-

ня для передачі на передову. З 
часом почав сам їздити з гумані-
тарною допомогою в Луганську 
область, у батальйон «Айдар».

 У липні 2015-го Ігор пішов 
добровольцем захищати свою 
рідну українську землю. Ста-
ном на сьогодні, він служить в 
лавах ЗСУ, 24-му розвідуваль-
но-штурмовому батальйону. 

Далі про долю Ігоря роз-
повідає депутат БМР Любов 
Лавріненко: «31 січня Ігор при-
їжджав на два дні до Боярки. Я з 
ним зустрілась і передала бійцям 
теплі речі, нижню білизну, пред-
мети гігієни та санітарії, чай та 
українські прапори. На мої за-
питання: «Чи ви там не голодні? 
Чи вам не холодно?». Відповідь 
бійця була така: «Холодно! Те-
плих речей недостатньо, не ви-
дали шапки, рукавиці. Нас за-
безпечили волонтери тим, чого 
не вистачало».

 І це лише один із прикладів 
такої долі справжніх патріотів 
України. Можу додати, що чле-
ни фракції ВО «Батьківщина» 
у Боярській міській раді та Бо-
ярської первинної партійної 
організації ВО «Батьківщина» 
постійно опікуються і надають 
посильну допомогу як демо-
білізованим бійцям, так і тим, 
хто відстоює цілісність нашої 
держави в зоні АТО, сім’ям за-
гиблих бійців у Києво-Свято-
шинському районі, допомогає 
діткам-сиротам, діткам-інвалі-
дам, людям похилого віку і на-
віть особам без постійного міс-
ця проживання.

 Особисто я внесла пропози-
цію до Програми економічного, 
соціального та культурного роз-
витку Києво-Святошинського 
району на 2016 рік, до п. 4.19 Про-
грами «Турбота», щоб надати фі-
нансову підтримку Громадській 
організації «Воїни – учасники 
антитерористичної операції Ки-
єво-Святошинського району», 
до якої входить понад 200 бійців 
усіх 27 населених пунктів райо-
ну. І депутати районної ради мою 
пропозицію підтримали.

Відтак намітилися нові шля-
хи плідної співпраці, які від-
кривають більш широкі можли-
вості конкретної допомоги як 
державі в цілому, так і конкрет-
ним людям зокрема».

Любов Лавріненко,
депутат Боярської міської ради 

БАТЬКІВЩИНА З ЛЮДЬМИ, ЛЮДИ – З БАТЬКІВЩИНОЮ

У Боярці 3 лютого за традицією 
вшанували видатного українсько-
го поета, драматурга, перекладача, 
сатирика Володимира Івановича 
Самійленка.

Мітинг відбувся на місці по-
ховання поета – на пагорбі біля 
Свято-Михайлівської церкви.

Поминальну панахиду від-
служив настоятель Свято-По-
кровської парафії УАПЦ мит. 
прот. Димитрій Присяжний. 
Після завершення відправи він 
наголосив, що Володимир Са-
мійленко був великим побор-
ником української ідеї, який 
ніс її попри всі життєві випро-
бування.

Заступник міського голови 
Тетяна Кочкова від імені місь-
кої ради поклала квіти до мо-
гили поета та повідомила, що 
на найближчій сесії Боярської 
міської ради буде прийнято 
рішення присвоїти звання ла-
уреата премії ім. Володимира 
Самійленка черговому канди-

дату. Ним обрано священика, 
просвітника, волонтера отця 
Димитрія Присяжного.

Один з перших лауреатів 
Самійленківської премії по-
етеса Тетяна Володай (Зубко-
ва) зачитала кілька уривків із 
сатиричних творів Володимира 
Самійленка і нагадала про акту-
альність творів нашого видатно-
го земляка для сучасних читачів.

Про творчість і трагічне 
життя поета говорили лауре-
ати премії ім. В. Самійленка: 
лікар-хірург Володимир Вітюк, 
поетеса Леся Коваленко. Сво-
їми думками про літературну 
спадщину поета поділились 
директор Боярської ЗОШ № 1 
Катерина Мелашенко, патріот 
Борис Васильченко, директор 
ЦТМ «Оберіг» Надія Скакодуб, 
керівник театральної студії Бо-
ярського будинку культури Те-
тяна Вікулова.

Спільне виконання Держав-
ного гімну України стало завер-
шальним акордом мітингу.

ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО – 
АКТУАЛЬНИЙ У ВСІ ЧАСИ

ДО РІЧНИЦІ ПОДІЙ НА МАЙДАНІ
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У 2016 році виповнюється 
150 років від дня народження «лі-
каря душі та тіла» Левицького Мо-
деста Пилиповича (1866 – 1932). 
Медика, мовознавця, переклада-
ча, письменника, композитора, 
музиканта, педагога, диплома-
та, видатного політичного діяча, 
який стояв біля витоків україн-
ської державності. 

Саме за часів його роботи 
головним лікарем Будаївської 
лікарні з 1899 по 1904 рік у Бу-
даївці було побудовано комп-
лекс будівель лікарні по вул. Ва-
сильківській, 34, який зберігся 
до нині. Зараз там розташовано 
протитуберкульозне відділення 
Центральної районної лікарні.

На превеликий жаль, на Ки-
ївщині, і в Боярці зокрема, ім’я 
Модеста Левицького незаслу-
жено забуте. Хоча саме Боярка 
має завдячувати Левицькому за 
появу в своєму місті багатопро-
фільної лікарні. 

Модест Пилипович Левиць-
кий був всебічно обдарованою, 
неординарною людиною з ак-
тивною життєвою позицією. 
Він походив зі священицької 
родини, але тяга до науки пере-
могла ще його батька, який «пі-
шов не в рясу, а в університет». 

Народився майбутній лікар 
та письменник 25 липня 1866 р. 
у с. Вихилівка на Поділлі. Його 
родина, за словами Модеста 
Левицького, «була з «кресових» 
поляків, які відзначались своїм 
українофільством» («кресові», 
тобто ті, хто жив у прикордон-
них районах Польщі, – від ред.).

Літературний талант у мо-
лодого Модеста проявився 
рано: навчаючись у Кам’янець-
Подільській гімназії, він уже 
почав виступати як перекладач 
та письменник (писав опові-
дання). У подальшому М. П. 
Левицький все життя плідно 
працював як майстер слова. 
Твори письменника – болючі 
струни життя: «Казенні діти», 
«Берута», «Перша «льгота», 
«Пенсія», «Щастя Пейсаха 
Лейдермана», «Злочинниця», 
«Законник». Відомі його пе-
реклади, зокрема «Спартак» 
Джованьйолі, незавершеними 
залишились «Фараон» Пруста, 
«Нетрі» Сінклера тощо.

М. П. Левицький пішов сто-
пами батька: в 1884 р. вступив 
до університету. Провчившись 
чотири роки на історико-фі-
лологічному факультеті, маю-
чи блискуче майбутнє в галузі 
філології, Левицький раптово 
вирішив кардинально змінити 
професію і перейшов на медич-
ний факультет Київського уні-
верситету Св. Володимира. 

Будучи неординарною ви-
сокоосвіченою людиною, він 
завжди створював навколо себе 
особливу атмосферу. 

Працював санітарним ліка-
рем на залізниці в Курській гу-
бернії, боровся з холерою, «але 
нудьга перетягнула» на Бать-
ківщину – в Ковель, де прослу-
жив 3 роки. На Волині він тісно 
спілкувався з сім’єю Лесі Укра-
їнки, був її особистим лікарем. 
Працював у м. Окни Балтсько-
го повіту, а потім – 5 років на 
посаді головного лікаря Будаїв-
ської лікарні (Боярка). За його 
керівництва в Будаївці було 
побудовано лікарню (комплекс 
будівель на вул. Васильківській, 
34, правонаступницею якою 

сьогодні виступає Центральна 
районна лікарня Києво-Свято-
шинського району). 

З 1904 р. був директором ки-
ївської фельдшерської школи 
(1,5 роки), але мусив покинути 
школу через травлю чорносо-
тенців. Одночасно опікувався 
притулком для сиріт у Києві. 
Слід зауважити, що в фельд-
шерській школі він викладав 
українською мовою. 

З 1912 року жив з родиною 
у Білій Церкві, працював та 
був активним учасником жит-
тя місцевої громади, очолював 
«Просвіту».

У 1918 р обійняв посаду го-
ловного санітарного лікаря за-
лізниць України. Став дирек-
тором культурно-освітнього 
відділу міністерства шляхів. Як 
зазначав Модест Пилипович, 
його покликали «на посадку го-
лови санітарного відділу Мініс-
терства шляхів».

У 1919 -1920 рр. був секрета-
рем Надзвичайної дипломатич-
ної місії УНР у Греції. Разом з 
головою місії Ф. П. Матушев-
ським доклав чимало зусиль 
для становлення української 
дипломатії та міжнародного 
визнання уряду УНР. Завдя-
ки йому та Ю. Матушевському 
збережено дипломатичний ар-
хів, який зберігається в НАНУ 
і сьогодні є предметом дослі-
дження науковців.

Залишившись в еміграції, М. 
П. Левицький жив у Відні, потім 
подався до Польщі. За словами 
його сина, в Тарнові Модест 
Пилипович навіть деякий час 
очолював міністерство здоров’я. 
У Понєбрадах він «був лека-
рем» та лектором української 
мови в Господарський акаде-
мії. У серпні 1927 р. перебрався 
на рідну землю – до Луцька. У 
Луцьку, який того часу належав 
до Польщі, викладав в україн-
ській гімназії, а також працював 
лікарем.

У 1932 р. в останню путь 
М. П. Левицького проводжала 
громада Луцька. Він похова-
ний на луцькому кладовищі, 
на його могилі встановлено 
гранітний надгробок зі скром-
ним надписом: «Доктор Мо-
дест Левицький». 

У Луцьку ім’ям Модеста Ле-
вицького названо вулицю й гім-
назію № 4, де він колись пра-
цював. У м. Радивилів також є 
вулиця з його ім’ям. 

Сподіваємось, що невдовзі і в 
Боярці з’явиться вулиця, названа 
на честь цієї людини.

Ольга Максимова

МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ – 
ЛІКАР ДУШІ ТА ТІЛА

До участі в конкурсі запро-
шуються школярі та молодь ві-
ком від 6 до 18 років. Передба-
чається розподіл учасників на 3 
вікові категорії:

• від 6 до 10 років
• від 11до 14 років
• від 15 до 18 років

Конкурс проводиться в три 
етапи:

1-й етап – районний, місь-
кий – з 1 лютого по 1 березня 
2016 року;

2-й етап – обласний, Київ-
ський міський – з 2 березня по 
15 квітня 2016 року;

3-й етап – Всеукраїнський, 
завершальний – у заочній фор-
мі в м. Києві – з 16 квітня по 30 
квітня 2016 року.

Основні завдання конкурсу:
• розвиток творчих здібнос-

тей дітей, підвищення худож-
ньо-естетичного рівня робіт 
на протипожежну і техногенну 
тематику;

• формування у дітей куль-
тури поводження з вогнем, за-
лучення до дій, спрямованих на 
запобігання пожежам, іншим 
техногенним явищам та на-
вчання діям в умовах надзви-
чайних ситуацій;

• формування громадського 
світогляду та громадської по-
зиції молодого покоління в об-
ласті пожежної і техногенної 
безпеки;

• залучення дітей та моло-
ді до вивчення історії ДСНС 
України та Добровільного по-
жежного товариства України.

Загальне керівництво кон-
курсом здійснюють: Добро-
вільне пожежне товариство 
України та Державна служба 
України з надзвичайних ситуа-
цій (за згодою).

Інформаційну і видавничу 
підтримку надає журнал «По-
жежна та техногенна безпека».

Для організації та проведен-
ня всіх етапів Конкурсу на міс-
цях створюються оргкомітети, 
до складу яких мають входити 
представники місцевих органі-
зацій Добровільного пожежно-

го товариства України, ДСНС 
України та фахівці образотвор-
чого мистецтва. Оргкомітети 
вирішують питання, пов’язані 
з підготовкою та проведенням 
Конкурсу, формують умови 
проведення регіонального ета-
пу Конкурсу, склад журі.

Журі здійснює огляд робіт і 
визначає переможців для участі 
в наступних етапах Конкурсу.
Роботи виконуються на теми (на вибір):

1. Попередження пожеж від 
необережного поводження з 
вогнем;

2. Захист дітей від пожеж та 
інших надзвичайних ситуацій;

3. Робота, навчання та побут 
професійних пожежників – ря-
тувальників, працівників ДПТ 
України, дружин юних пожеж-
них;

4. Заняття пожежно-при-
кладним спортом;

5. Пожежі в побуті та на ви-
робництві, лісові пожежі, поже-
жі на хлібних полях;

6. Сучасна пожежно-ряту-
вальна техніка та перспективи її 
розвитку;

7. Порушення правил по-
жежної безпеки, що виклика-
ють виникнення пожеж та ін-
ших надзвичайних ситуацій.

Роботи на 3-й етап Кон-
курсу подаються до 16 квіт-
ня 2016 року на адресу: 04074,                       
м. Київ, вул. Бережанська, 5, 
Добровільне пожежне товари-
ство України.

На зворотній сторінці по-
трібно вказати назву роботи, 
прізвище, ім’я, по батькові, вік, 
домашню адресу, номер теле-
фону, навчальний заклад (для 
школярів та студентів), елек-
тронну пошту. 

Роботи, подані на конкурс, 
авторам не повертаються. Ор-
ганізатори конкурсу залишають 
за собою право використовува-
ти їх для пожежно-профілак-
тичної діяльності, спрямованої 
на зміцнення пожежної безпе-
ки в Україні та запобігання ін-
шим надзвичайним ситуаціям.

Формат робіт не обмежується. 
Техніка виконання довільна.

При оцінюванні враховуєть-
ся оригінальність ідеї, яскра-
вість і виразність роботи, пов-
нота розкриття теми, глибина та 
обсяг теоретичної та практичної 
підготовки, якість самостійної 
роботи, виявлений рівень про-
фесійно-орієнтованих знань, 
умінь і навичок.

1. Композиція (правильне 
розміщення предметів на кар-
тинній площині, знайдена рів-
новага відносно композицій-
ного центру, створено відчуття 
просторовості, досягнута ціліс-
ність сприйняття);

2. Технічна грамотність (пер-
спектива, правильність передачі 
пропорцій зображуваних пред-
метів та особливості їх форми, 
виявлення форми та кольору на-
тури засобами колористичних та 
світлотіньових відношень);

3. Образність (художня ви-
разність малюнку, сприймаєть-
ся образно, цілісно, вдало ви-
користані світлотіні, динаміка, 
ритм тощо;)

Нагородження учасників
Оргкомітет конкурсу на за-

вершальному етапі визначає 
трьох переможців у кожній ві-
ковій категорії.  

Переможці Всеукраїнського 
етапу нагороджуються пода-
рунками:
за перше місце в номінації живопис – 
на суму до 600 грн.;
за перше місце в номінації малюнок – 
на суму до 500 грн.;
за друге місце – на суму до 400 грн.;
за третє місце – на суму до 300 грн.

За рішенням журі можливе 
нагородження:

• за найбільш змістовну ро-
боту, яскраве художнє оформ-
лення, вдалий творчий задум, 
гармонійне поєднання кольорів 
учасників відповідними дипло-
мами та заохочувальними пода-
рунками  на суму до 100 грн.

• активних організаторів 
конкурсу подарунками на суму 
до 500 грн.

Для отримання подарунків 
переможцям конкурсу необхід-
но надати оргкомітету копію 
довідки про присвоєння іден-
тифікаційного номера дитини. 

Рішення журі є остаточним 
та оскарженню не підлягає.

ДИТЯЧИЙ МАЛЮНОК – ПРОТИ ПОЖЕЖІ
З метою формування у дітей культури поводження з вогнем, за-

лучення до дій, спрямованих на запобігання пожежам та іншим тех-
ногенним явищам проводиться Всеукраїнський конкурс дитячого ма-
люнку та живопису на протипожежну і техногенну тематику.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. БОЯРКА
20.02.2016 р.  о 14:00, Будинок культури, вул. Шевченка, 82

Організатор: депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Боярській міській раді 
(067) 282-94-16, (098) 444-43-83

27.02.2016 р. планується друге таке обговорення.  Слідкуйте за новинами

Генеральний план – це архі-
тектурно-планувальний проект 
розбудови міста, який визначає 
принципові напрямки його роз-
витку. В цьому проекті заклада-
ються основи територіального 
та соціально-економічного 
розвитку. Рішення, які закла-
даються в генеральному плані, 
мають безпосередній вплив на 

благополуччя і добробут кожно-
го містянина.

Місто є штучним середови-
щем життєдіяльності людини, 
яке повинно забезпечувати всі 
потреби людини – жити, пра-
цювати та відпочивати. Саме 
громада міста має дбати про 
свій добробут та благополуччя. 
Права містян впливати на роз-

виток міста закріплені законо-
давством і реалізуються у різний 
спосіб. Одним із способів є пра-
во на участь у розробці містобу-
дівної документації – в першу 
чергу це генеральний план міста. 

Приходьте на захід і долу-
чайтесь до обговорення питань 
у своїх приватних та громад-
ських інтересах.

ДСНС КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ
Києво-Святошинський РВ 

ДСНС України у Київській області 
звертається до Вас з проханням 
бути обережними під час вико-
ристання пічного опалення та 
опалювальних приладів!

Пам’ятайте: під час опалю-
вального сезону найчастіше в 
зону ризику потрапляють оди-
нокі мешканці, малозабезпе-
чені люди та пристарілі гро-
мадяни. Тому слід пам’ятати і 

дотримуватись правил пожеж-
ної безпеки.
Категорично забороняється:

• залишати печі, що топлять-
ся, без нагляду, а також доруча-
ти нагляд за ними дітям;

•застосовувати для розпалю-
вання печей легкозаймисті та го-
рючі рідини (бензин, гас і т. п.);

• сушити й складати на печах 
одяг, дрова, інші горючі пред-
мети та матеріали;

• використовувати дрова, до-
вжина яких перевищує розміри 
топки;

• розташовувати горючі ре-
човини перед піччю;

• закріплювати на димових 
трубах антени телевізорів, раді-
оприймачів тощо;

• допускати до експлуатації 
несправні печі.
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   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 8»
10:50 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
12:30 «Міняю жінку - 8»
14:00 «Сімейні мелодрами -6»
14:55 «Сімейні мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий центр» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 2» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 
2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Жандарм із Сен-
Тропе» (1)
01:50 ТСН
02:15 Х/ф «Жандарм із Сен-
Тропе» (1)
03:50 «Шість кадрів»

05:30 «Служба розшуку дітей»

   ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Спра-
ведливості»
05:50 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою (повтор)
08:35 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
10:10 Труба містера Сосиски
11:05 Без гальм!
11:40 М і Ж
12:00 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:20 Дивитись усім!
14:15 «Грифон». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Грифон». Х/ф
16:35 «Обладунки Бога-3. 
Місія Зодіак». Х/ф (2)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00:10 «Залягти на дно у Брюг-

ге». Х/ф (3)
02:05 «Той, хто знову вига-
няє». Х/ф (2)
03:25 Стоп-10

   Інтер

06:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Шалено закоханий»
11:20 Х/ф «Бідна Lіz» (2)
12:00 Новини
12:25 Х/ф «Бідна Lіz» (2)
13:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:05 «Жди мене»
16:00 Новини
16:15 «Жди мене»
17:40 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте у осені» 
Прем’єра

22:25 Т/с «Місто мрії» (3) 
Прем’єра
00:40 Х/ф «Інші 48годин» (2)
02:50 «Подробиці»
03:40 Т/с «Місто мрії» (3)
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:05 Kіds Tіme
07:10 Т/с «Друзі»
10:50 Суперінтуїція
12:10 Суперінтуїція
13:30 Х/ф «50 перших по-
цілунків»
15:25 Х/ф «Охоронець»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
22:05 Страсті за ревізором
00:10 Х/ф «Клятва» (2)
02:15 Україна чудес

   СТБ

06:45 «Все буде добре!»
08:45 Х/ф «Вам і не снило-
ся»(1)
10:20 «Битва екстрасенсів. 
Війна титанів»
14:20 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)

19:55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні 9»
00:00 «Один за всіх»
01:10 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:20 Реальна містика
13:20 Т/с «Ілюзія щастя» (2)
15:00 Події
15:30 Т/с «Ілюзія щастя» (2)
18:00 Т/с «Не зарікайся» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Х/ф «Один раз і наза-
вжди» (2)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Кінг Конг» (2) 
02:45 Події
03:30 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

04:35 Т/с «Не зарікайся» (2)
05:20 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Смакота
08:30 Міграційний вектор
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Д/с «Клуб пригод»
09:55 Д/с «Мости між світами»
10:40 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х6 км. Жінки
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Школа Мері Поппінс
14:15 Мультфільми
14:55 Погода

15:00 Х/ф «Атентат. Осіннє 
вбивство в Мюнхені»
16:55 Книга ua
17:35 Суспільний університет
18:00 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ф «Німецькі вояки в 
Косово»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Щоденник ІІ зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор
23:30 Погода
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:15 Погода
00:20 Телемагазин
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Всесвітня серія боксу. 
«Українські отамани» - «Ту-
рецькі завойовники»
03:30 Телевистава «Камінний 
господар»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 8»
10:50 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 8»
13:50 «Сімейні мелодрами -6»
14:50 «Сімейні мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий центр» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 2» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 
2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» (1)
22:00 «Чотири весілля 5»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку» (1)
01:55 ТСН
02:20 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку» (1)
04:00 «Шість кадрів»

05:30 «Служба розшуку дітей»

   ICTV

05:15 «Стріла». Т/с
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:55 Секретний фронт
11:45 «Розвідники. Останній 
бій». Т/с (2)
12:45 Факти. День
13:05 «Розвідники. Останній 
бій». Т/с (2)
13:55 «Затяжний постріл». 
Х/ф (2)
15:35 Патруль. Самооборона
15:45 Факти. День
16:15 Патруль. Самооборона
16:50 «Відділ 44». Т/с (2)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Син батька народів». 
Т/с (2)
23:15 «Незаконне втручання». 
Х/ф (2)
01:20 «Грифон». Х/ф
02:55 Стоп-10
04:25 «Стріла». Т/с

   Інтер

06:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
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 «Запитайте у осені»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Запитайте у осені»
12:45 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте у осені»
22:50 Т/с «Місто мрії»
00:50 Х/ф «Той, що худне» (2)
02:50 «Подробиці»

03:40 Т/с «Місто мрії» (3)
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

02:55 Абзац!
03:55 Служба розшуку дітей
04:00 Зона ночі
06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:20 Kіds Tіme
07:22 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
16:55 Аферисти в мережах
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
21:10 Х/ф «Цунамі» (2)
23:05 Т/с «Гра Престолів» (3)
01:10 Х/ф «Привиди колишніх 
подружок» (2)

   СТБ

06:35 «Все буде добре!»
08:20 «Зіркове життями»
10:10 «Битва екстрасенсів. 
Війна титанів»
12:45 «МастерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 5»

22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 5»
00:05 «Один за всіх»
01:35 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:20 Реальна містика
13:15 Т/с «Весна у грудні» (2)
15:00 Події
15:30 Глядач як свідок
17:00 Агенти справедливості
18:00 Т/с «Не зарікайся» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «ПСЖ» - «Челсі»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:45 Х/ф «Кінг Конг» (2)
04:35 Т/с «Не зарікайся» (2)

05:20 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Смакота
08:30 Паспортний сервіс
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
09:55 Д/с «Мости між світами»
10:45 Чоловічий клуб. Спорт
12:10 Перша студія
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника Сашка
13:55 Хочу бути
14:15 Мультфільми
15:05 Фольк-musіc
16:10 Путівник прочанина

16:20 Погода
16:35 Подорожні
17:35 Суспільний університет
18:00 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 ДебатиPRО. Новий 
сезон
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Війна і мир
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Щоденник ІІ зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор
23:30 Погода
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:15 Погода
00:20 Телемагазин
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/с «Мости між світами»
02:35 Т/с «Чорна Рада»
04:05 Віра. Надія. Любов
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 16 лютого

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 8»
10:50 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 8»
13:50 «Сімейні мелодрами -6»
14:50 «Сімейні мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий центр» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана - 2» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» (1)
22:00 «Одруження наосліп 2»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «Жандарм жениться» (1)
01:40 ТСН
02:05 Х/ф «Жандарм жениться» (1)
03:30 «Шість кадрів»
05:30 «Служба розшуку дітей»

   ICTV

05:50 Служба розшуку дітей
05:55 Студія Вашинтон
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Кос-
тянтином Стогнієм
10:05 Секретний фронт
11:55 «Розвідники. Останній бій». 
Т/с (2)
12:45 Факти. День
13:20 «Розвідники. Останній бій». 
Т/с (2)
14:00 «Незаконне втручання». 
Х/ф (2)
15:45 Факти. День
16:30 Патруль. Самооборона
16:50 «Відділ 44». Т/с (2)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Кос-
тянтином Стогнієм
20:20 Д\ф «Дебальцеве»
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Син батька народів». Т/с (2)
23:20 «Співучасник». Х/ф (2)
01:30 «Затяжний постріл». Х/ф (2)
03:00 Стоп-10
04:35 «Стріла». Т/с

   Інтер

06:10 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
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 «Запитайте у осені»
11:15 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
13:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте у осені»
22:50 Т/с «Місто мрії» (3)
00:55 Х/ф «Від заходу до світанку 3: 
Донька ката» (3)
02:50 «Подробиці»
03:40 Т/с «Місто мрії» (3)
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

03:05 Абзац!
04:00 Зона ночі
05:55 Kіds Tіme
05:57 М/с «Губка Боб - Прямокутні 
Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
12:05 Т/с «Молодята»
16:50 Аферисти в мережах
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:20 Х/ф «Жало»
22:05 Т/с «Гра Престолів» (3)
00:15 Україна чудес
02:05 Абзац!

   СТБ

07:05 «Все буде добре!»
09:05 «Зіркове життями»
10:00 «Битва екстрасенсів. Війна 
титанів»
12:35 «МастерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 «МастерШеф Діти - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МастерШеф Діти - 5»
01:10 «Один за всіх»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Реальна містика
07:00 Події

07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
11:20 Реальна містика
13:15 Т/с «Весна у грудні» (2)
15:00 Події
15:30 Глядач як свідок
17:00 Агенти справедливості
18:00 Т/с «Не зарікайся» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 
«Рома» - «Реал»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
01:45 Події
02:30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
03:50 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Не зарікайся» (2)
05:20 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра

07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Смакота
08:30 Паспортний сервіс
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
09:55 ДебатиPRO
11:30 РЕ:ФОРМА
12:00 Засідання Кабінету Міністрів 
України
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника Сашка
13:55 Хто в домі хазяїн?
14:15 Мультфільми
15:00 На гостину до Івана Поповича
15:55 Гра долі
16:25 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
16:55 Д/ф «Подорожуймо Литвою»
17:35 Суспільний університет
18:00 Погода

18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 Т/с «Мафіоза»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Щоденник ІІ зимових Юнаць-
ких Олімпійських ігор
23:30 Погода
23:35 Тепло. Ua
00:00 Підсумки
00:15 Погода
00:20 Телемагазин
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/с «Мости між світами»
02:40 Т/с «Чорна Рада»
04:30 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 17 лютого

Понеділок, 15 лютого

TV-МАРШРУТ
В і т а є м о  Б р а г і н с ь к у  Л ю д м и л у  Й о с и п і в н у 
т а  Я р е м у с  Т е т я н у  А н д р і ї в н у  з  9 5 - р і ч ч я м

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Втрачену довідку з Києво-Святошинського 
військкомату № 010368, видану 19.06.2012 року 
Погодаєву Денису Володимировичу, 1992 р. н., 

вважати недійсною.



6 12 лютого 2016
№ 3 (286)

Четвер, 18 лютого
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 8»
10:50 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 8»
13:50 «Сімейні мелодрами -6»
14:50 «Сімейні мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий центр» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 2» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» (1)
22:00 «Право на владу 2016»
23:15 ТСН
23:30 «Право на владу 2016»
00:30 Х/ф «Жандарм на відпо-
чинку» (1)
02:20 ТСН
02:45 Х/ф «Жандарм на відпо-
чинку» (1)
04:20 «Шість кадрів»

   ICTV

05:55 Студія Вашинтон
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:55 Секретний фронт
11:45 «Розвідники. Останній 
бій». Т/с (2)
12:45 Факти. День
13:20 «Розвідники. Останній 
бій». Т/с (2)
13:50 «Співучасник». Х/ф (2)
15:45 Факти. День
16:30 Патруль. Самооборона
16:50 «Відділ 44». Т/с (2)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Син батька народів». 
Т/с (2)
23:25 «Безмежний обрій». Х/ф 
(2)
01:10 «Залягти на дно в Брюгге». 
Х/ф (3)
03:00 Стоп-10
04:30 «Стріла». Т/с

   Інтер

06:10 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
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 «Запитайте у осені»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте у осені»
22:50 Т/с «Місто мрії» (3)
00:50 Х/ф «Американські гірки» 
(2)
02:50 «Подробиці»
03:40 Т/с «Місто мрії» (3)
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

03:05 Служба розшуку дітей
03:10 Т/с «Віолета»
04:00 Зона ночі
06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - Прямо-
кутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:20 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
17:00 Аферисти в мережах
18:00 Абзац!
19:00 Звичка женитися
20:55 Х/ф «Анаконда» (2)
22:40 Т/с «Гра Престолів» (3)
00:45 Україна чудес
02:15 Абзац!

   СТБ

06:35 «Все буде добре!»
08:25 «Зіркове життями»
09:20 «Врятуйте нашу сім’ю - 5»
12:40 «МастерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 «Я соромлюсь свого тіла 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Я соромлюсь свого тіла 3»
00:25 «Один за всіх»
01:55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:20 Реальна містика
13:15 Т/с «Весна у грудні» (2)
15:00 Події
15:30 Глядач як свідок
17:00 Агенти справедливості
18:00 Т/с «Не зарікайся» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:50 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА «Шахтар» - «Шальке»
00:00 Події дня
00:20 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
02:00 Події
02:45 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
04:10 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Не зарікайся» (2)
05:20 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Новини

06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Смакота
08:30 Паспортний сервіс
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
09:55 Д/с «Мости між світами»
10:40 Вікно в Америку
11:20 Погода
11:30 Війна і мир
12:15 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника Сашка
13:55 Мультфільми
14:30 Спогади
15:20 Надвечір’я. Долі
16:15 Світло
16:55 Д/ф «Духовна варта. Свя-
щеники на Майдані»
17:35 Суспільний університет

18:00 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Погода
18:55 Про головне
19:25 Т/с «Мафіоза»
20:25 Д/ф «Албанські жінки за 
власне майбутнє»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:15 5 баксів.net
23:00 Підсумки
23:20 Щоденник ІІ зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор
23:30 Погода
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:15 Погода
00:20 Телемагазин
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою»
03:15 Т/с «Чорна Рада» 6с.
04:05 Д/ф «Василь Стус. Фено-
мен «суток»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 9»
10:50 «Міняю жінку - 9»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 9»
13:50 «Сімейні мелодрами - 5»
14:50 «Сімейні мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий центр» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 2» (1)
19:30 ТСН
20:20 «Вечірній Київ 2015»
22:45 «Світське життя»
23:45 Х/ф «Зозуля» (2)
01:50 Т/с «Трава під снігом» (1)
04:50 ТСН
05:15 Х/ф «Робінзон Крузо» (1)

   ICTV

05:50 Служба розшуку дітей

05:55 Студія Вашинтон
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 Секретний фронт
11:50 «Розвідники. Останній 
бій». Т/с (2)
12:45 Факти. День
13:10 «Розвідники. Останній 
бій». Т/с (2)
14:00 «Корупціонер». Х/ф (2)
15:45 Факти. День
16:30 Патруль. Самооборона
16:50 «Відділ 44». Т/с (2)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Син батька народів». 
Т/с (2)
23:15 «Фортеця-2. Повернен-
ня». Х/ф (3)
01:00 «Надмірне насилля». 
Х/ф (3)
02:15 «Безмежний обрій». 
Х/ф (2)
03:40 «Стріла». Т/с

   Інтер

06:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
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 «Запитайте у осені»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:35 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Ігри розуму»
02:00 Х/ф «Прощання з 
Каїром»
04:05 «Жди мене»

   Новий Канал

03:10 Служба розшуку дітей
03:15 Зона ночі
05:25 Kіds Tіme
05:27 М/с «Губка Боб - Прямо-
кутні Штани»
06:45 Kіds Tіme
06:47 Половинки
09:00 Серця трьох
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:20 Х/ф «Анаконда: Полюван-
ня за проклятою орхідеєю» (2)
22:15 Т/с «Гра Престолів» (3)
00:20 Х/ф «Анаконда 3» (3)
02:10 Україна чудес

   СТБ

06:10 «Зіркове життями»
08:00 Х/ф «Спокута»(1)
09:50 Х/ф «Наречений»(2)
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20:05 Х/ф «Сильна слаба 
жінка»(2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Остання роль 
Ріти»(2)
00:55 «Зіркове життями»
01:55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:20 Реальна містика
13:15 Т/с «Весна у грудні» (2)
15:00 Події
15:30 Глядач як свідок
17:00 Агенти справедливості
18:00 Т/с «Не зарікайся» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Сонячне затемнен-
ня» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Сонячне затемнен-
ня» (1)
01:15 Події
02:05 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:00 Події
04:45 Т/с «Не зарікайся» (2)
05:30 Зірковий шлях

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Смакота
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Смакота
08:30 Територія закону
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
09:50 Д/ф «Траєкторія свободи»
10:50 Чоловічий клуб
11:40 Дорога до Ріо-2016
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лірника Сашка

13:55 Мультфільми
14:15 Театральні сезони
14:55 Віра. Надія. Любов
15:50 Д/ф «Довженко в огні»
17:05 Д/ф «Майдан. Викриття»
17:45 Суспільний університет
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 INTERMARIUM
20:30 План на завтра» з Анаста-
сією Рінгіс
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студія
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Щоденник ІІ зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор
23:30 Погода
23:35 Вертикаль влади
00:00 Підсумки
00:15 Погода
00:20 Телемагазин
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Д/с «Мости між світами»
02:35 Т/с «Чорна Рада»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 19 лютого

   Телеканал 1+1

07:15 Х/ф «Робінзон Крузо» (1)
09:15 «Гроші»
10:40 ТСН
11:30 Т/с «Хазяйка»
15:45 Т/с «Трава під снігом» (1)
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 Х/ф «Голодні ігри. Пере-
співниця» (2)
23:30 Х/ф «Ворог держави» (2)
01:55 Х/ф «Робінзон Крузо» (1)
05:20 Х/ф «Ворог держави» (2)

   ICTV

06:15 Факти
06:45 «Контакт». Х/ф (2)
09:30 Д\ф «Чорні тіні Майдану»
10:30 Д\ф «Дебальцеве»
11:25 Антизомбі
12:20 Дістало!

12:45 Факти. День
13:00 Дістало!
13:20 Громадянська оборона
14:15 Інсайдер
15:15 «Корупціонер». Х/ф (2)
17:15 «Широко крокуючи». 
Х/ф (2)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Під-
сумки з Костянтином Стогнієм
20:05 БОНДІАНА: «007: Коорди-
нати «Скайфолл». Х/ф (2)
22:45 «Не брати живим». Х/ф (2)
00:45 «Надмірне насилля-2. Сила 
проти сили». Х/ф (2)
02:15 «Фортеця-2. Повернення». 
Х/ф (3)
03:45 «Контакт». Х/ф (2)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:55 Х/ф «Ігри розуму»

09:20 Х/ф «Десять негренят»
12:00 «Хвилина мовчання»
12:10 Т/с «Коли на південь від-
летять журавлі» 
15:50 Т/с «Острів непотрібних 
людей» (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Фото на документи»
22:25 Х/ф «Егоїст» (2)
00:20 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»
03:00 «Подробиці»
03:30 Д/ф «Любов проти правил»
04:20 Х/ф «Циганка Аза»

   Новий Канал

02:50 Абзац!
03:45 Служба розшуку дітей
03:50 Т/с «Віолета»
04:35 Зона ночі
06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Барбоскіни»
07:00 Kіds Tіme

07:05 Аферисти в мережах
10:00 Ревізор
13:10 Страсті за ревізором
15:15 Х/ф «Останній день»
19:00 Х/ф «Після нашої ери» (2)
21:00 Х/ф «Ерагон»
23:00 Т/с «Гра Престолів» (3)
01:10 Х/ф «Цунамі»

   СТБ

06:10 «Зіркове життями»
07:05 Х/ф «Спокута»(1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 Х/ф «Сильна слаба жінка»(2)
12:05 Х/ф «Остання роль Ріти»(2)
14:20 «МастерШеф Діти - 5»
19:00 Х/ф «Вийшов їжачок із 
туману»(1)
23:20 Х/ф «Дружина за контр-
актом»(1)
01:15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:10 Зірковий шлях
09:00 Кулінарна Академія Олек-
сія Суханова
10:00 Т/с «Берег надії» (2)
14:00 Т/с «Сонячне затемнен-
ня» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Сонячне затемнен-
ня» (1)
18:00 Т/с «Батько-одинак» (2)
19:00 Події
19:40 Т/с «Батько-одинак» (2)
22:30 Т/с «Берег надії» (2)
02:20 Події
03:00 Реальна містика
05:30 Агенти справедливості

   УТ 1

06:00 Підсумки

06:20 Погода
06:25 У просторі буття
07:00 Від першої особи
07:30 Погода
07:35 На слуху
08:00 Погода
08:10 АгроЕра. Підсумки
08:20 Вертикаль влади
09:00 Погода
09:20 Д/ф «Все палає»
10:45 Д/ф «Український аргу-
мент»
12:00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬ-
НА ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12:05 Вавілон’13. Свобода. Гід-
ність. Братерство
13:15 Новини. Спецвипуск
13:45 Х/ф «Атака на Перл 
Харбор»
16:40 Вавілон’13. Generatіon 
Maіdan
18:15 Погода
18:30 Новини. Спецвипуск

18:50 ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ
21:00 Новини
21:30 Документальний фільм
22:40 Мегалот
22:50 Погода
23:00 Територія закону
23:15 Погода
23:20 Щоденник ІІ зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор
23:30 Від першої особи
00:20 Телемагазин
01:15 Погода
01:20 Світло
01:55 Д/ф «Траєкторія свободи»
02:45 Надвечір’я. Долі
03:35 Д/ф «Духовна варта. Свя-
щеники на Майдані»
04:05 Віра. Надія. Любов
05:00 Про головне
05:30 Новини

   Телеканал 1+1

07:40 «Однокласники»
08:00 «Світське життя»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь» (1)
10:05 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 2: Індія»
12:00 «Світ навиворіт - 2: Індія»
12:55 «Світ навиворіт - 5: Індо-
незія»
14:00 «Світ навиворіт - 5: Індо-
незія»
15:05 «Одруження наосліп 2»
16:20 «Чотири весілля 5»
17:30 «Мультибарбара «
19:20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Зимовий вальс» (2)
00:50 Д/ф «Сильніше, ніж зброя» 
(1)
02:40 Вілле Хаапасало в драмі 
«Зозуля» (2)
04:20 «Шість кадрів»
05:15 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

06:20 Факти
06:55 М/с «Том і Джері-3»
07:40 «Широко крокуючи». Х/ф 
(2)
09:05 Зірка YouTube
10:10 Дивитись усім!
11:40 Без гальм

12:20 М і Ж
12:45 Факти. День
13:00 Труба містера Сосиски
13:50 «Не брати живим». Х/ф (2)
15:50 БОНДІАНА: «007: Коорди-
нати «Скайфолл». Х/ф (2)
18:35 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Троя». Х/ф (2)
23:20 «Легіон». Х/ф (3)
01:05 «Надмірне насилля». Х/ф 
(3)
02:40 «Надмірне насилля-2. Сила 
проти сили». Х/ф (2)

   Інтер

05:50 «Подробиці»
06:20 Х/ф «Десять негренят»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. Навколосвіт-
ня подорож»
11:00 «Орел і Решка. Шопінг 
2016»
12:00 Х/ф «Егоїст» (2)
13:55 Х/ф «Фото на документи»
15:50 Т/с «Острів непотрібних 
людей» (2)
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром»
21:40 Т/с «Коли на південь від-
летять журавлі» 
01:40 Х/ф «Звуки шуму» (2)

   Новий Канал

03:00 Україна чудес
03:25 Зона ночі
05:50 Kіds Tіme
05:52 М/с «Барбоскіни»
06:55 Kіds Tіme
06:57 Т/с «Пригоди Мерліна»
14:10 Х/ф «Анаконда» (2)
15:55 Х/ф «Анаконда: Полювання 
за проклятою орхідеєю» (2)
17:45 Х/ф «Ерагон»
19:50 Х/ф «Елізіум: Рай не на 
Землі» (2)
22:00 Х/ф «Оселя зла 4» (3)
23:55 Х/ф «Оселя зла 5» (3)
01:50 Х/ф «Жало»

   СТБ

05:55 «ВусоЛапоХвіст»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на Майдані»
10:45 Х/ф «Вийшов їжачок із 
туману»(1)
15:00 «Я соромлюсь свого тіла 3»
17:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
19:00 «Євробачення 2016»
20:55 Т/с «Коли ми вдома»(1)
21:45 «Євробачення 2016 Під-
сумки голосування»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла 3»
00:05 «Детектор брехні 9»
01:35 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:50 Агенти справедливості
09:45 Т/с «Весна у грудні» (2)
17:00 Т/с «Дочекатися любові» (2)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19:40 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20:00 Т/с «Дочекатися любові» (2)
21:50 Х/ф «Один раз і назавжди» 
(2)
23:45 Т/с «Не зарікайся» (1)
03:50 Зірковий шлях
05:50 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:25 Погода
07:30 Золотий гусак
07:50 Світ on lіne
08:10 Погода
08:15 Смакота
08:40 Тепло.Ua
09:00 Погода
09:05 Путівник прочанина
09:15 Гра долі
09:50 Мистецькі історії
10:25 Спогади
10:50 Твій дім
11:35 Д/с «Смачні подорожі»

12:45 Погода
13:10 Фольк-musіc
14:20 XX Міжнародний турнір з 
боротьби
16:10 Чоловічий клуб
16:45 XX Міжнародний турнір з 
боротьби
18:25 Дорога до Ріо-2016
18:50 Погода

19:00 Національний відбір на 
ПКЄ 2016. Фінал
21:00 Новини
21:25 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21:40 Перша шпальта
22:00 Погода
22:20 Національний відбір на 
ПКЄ 2016. Фінал

23:15 Концерт-реквієм
00:20 Погода
00:25 На слуху. Підсумки
01:20 Музичне турне
02:30 XX Міжнародний турнір з 
боротьби
04:00 Телевистава «Касандра»
05:30 Новини

Субота, 20 лютого

Неділя, 21 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.

TV-МАРШРУТ

ПАМ’ЯТАЄМО, СУМУЄМО
5 лютого 2015 року не стало 

Ніни Дмитрівни Зубань.
Понад чверть століття вона працювала 

медичною сестрою Центральної 
районної лікарні.

Той день, коли твій погляд згас
І серце перестало битись,
Став найстрашнішим днем для нас
І ми не можем з цим змиритись.

Рідні, близькі, колеги
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ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС

на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста пи-
тань фінансово-економічного 
та бухгалтерського обліку.

Вимоги до кандидата:
• громадянин України;
• вища економічна осві-

та за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем «спеціаліст», 
«магістр»;

• стаж роботи за фахом у 
сфері бухгалтерського обліку 
та державної служби не мен-
ше 3 років, стаж роботи за фа-
хом в інших сферах не менше 
1 року.

Кандидати подають до-
кументи, які визначені по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 № 169 
«Про затвердження порядку 
проведення конкурсу з замі-
щення вакансій та заміщення 
вакантних посад державної 
служби»: паспорт, ідентифіка-
ційний код, копії документів 
про отримання вищої освіти.

Документи подаються осо-
бисто впродовж 30 днів з дня 
опублікування оголошення за 
адресою: м. Київ, вул. Межигір-
ська, 8 (каб. № 28) з 9:00 до 16:00.

Додаткова інформація за 
тел. (044) 271-62-28.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ 

ЕКОНОМІКИ 
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ 

ЕКОНОМІКИ 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ОГОЛОШЕННЯ

Вертеп та колядники – одна 
з найдавніших традицій укра-
їнського народу, яка бережно 
передається від покоління до 
покоління. Що ж до боярсько-
го вертепу, то про його історію 
змогли дізнатися учасники зус-
трічі в Боярському краєзнавчо-
му музеї.

Учасників заходу привітала 
новопризначена директор му-
зею Галина Терпиловська. А 
гостей приймали найстаріші 
вертепники Боярки, які й дони-
ні «залишаються в строю».

Організатором цієї зустрічі, 
яка поклала початок вивчення 
ще однієї боярської традиції, 
став «Голова» першого бояр-

ського колядницького гурту 
Олександр Малінченко за під-
тримки Владислава Дорошен-
ка, Майї Іваненко та інших ве-
теранів-колядників. 

Про історію Боярського ко-
лядницького вертепу розпові-
дають любительські чорно-білі 
фотографії, а також реліквії: 
Салдатський мундир Євгена 
Зозулі, підрясник, пояс з клю-
чами та шапочка «Дяка» Олек-
сандра Гуменюка та голова 
Кози, яка дивиться на гостей 
лукавим веселим оком. 

Наразі навряд чи можна 
пригадати найперший склад 
Боярського вертепу, який 
з’явився на вулицях Боярки у 
1980-х. 

Щодо складу, то Майя Воло-
димирівна пригадує: «До нього 
увійшли: Олександр Гуменюк 
(саме він започаткував у Боярці 
вертепно-колядницьку тради-
цію; Дяк, режисер та концерт-
мейстер, фактично – керівник 
нашого гурту), його дружина 
Наталя (Коза, Дівчина), Євген 
Зозуля (Салдат), Олександр та 
Віра Малінченки (Сільський 
Голова, Староста і Молодиця), 
я, Майя Іваненко (незмінна Мо-
лодиця). Це головні особи дій-
ства. Кількість осіб другорядних 

– козаки, молодиці, міхоноші, 
звіздарі тощо – доходила до 15 
осіб і варіювалася з року в рік. 

Таким складом ми коля-
дували майже 20 років. Потім 
нашу справу продовжили діти 

ПАМ’ЯТІ ПЕРШОЇ БОЯРСЬКОЇ КОЛЯДИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
та учні. Зараз Боярський коляд-
ницький вертеп успішно існує, 
поповнюючись новими сучас-
ними героями, темами і навіть 
текстами». 

Ідея зустрічі проста: зі-
брати Боярських колядників-
вертепників, щоб спільно по-
вернутися до місцевих витоків 
цієї суто народної традиції. 
Адже навряд чи можна було 
раніше дізнатися, як шилися 
костюми, як проводилися ре-
петиції в «умовах, максималь-
но наближених до реальності». 
А потримати в руках вже ле-
гендарний робочий вертепний 
«талмуд» Олександра Гуменю-
ка, до якого увійшли близько 
тисячі творів, – про це було 
навіть мріяти зась! 

Щодо спогадів, які ожива-
ли в залі, взагалі окрема тема! 
Про Зірку-підказку, про «ві-
негрет» у колядницькій торбі, 
про перші зароблені 100 $, про 
дев’яносторічну бабусю, яка 
піднялася з ліжка при появі Дяка 
й почала йому сповідуватися, і 
про іншу її ровесницю, яка, від-
чувши себе знову молодою, про-
хала Салдата забрати її з собою. 
І навіть про те, як радянська бо-
ярська міліція спочатку вилов-
лювала колядників, які потайки 
пробиралися засніженими про-
вулками від хати до хати, а пізні-
ше розвозила їх за адресами. 

Все згадалося, ожило, яскра-
во заграло у спогадах ветеранів-
колядників! 

Радіслав Кокодзей

За плечима цієї тендітної 
жінки – робота вчителькою, 
кореспондентом та диктором 
телебачення районної теле-
радіокомпанії «Колос», корес-
пондентом і головним редак-
тором інформаційного відділу 
Інформаційно-видавничого 
об`єднання «Сільське життя» і 
навіть листоношею! А ще – 17 
поїдок до зони АТО як волонте-
ра. Мабуть, саме з цього надзви-
чайно багатого соціально-емо-
ційного життєвого досвіду та 
войовничої сміливості й проріс 
буйним цвітом її талант, саме це 
є невичерпним джерелом любо-
ві до України, до рідної землі, 
до українського села. 

Як говорить пані Людмила, 
«село було і є столицею мого 

серця, незмінним об`єктом моїх 
думок і мого болю. Саме на цьо-
му шматочку благодатної землі 
у мою душу завіялося з небесної 
високості тендітне зернятко по-
езії, яке впродовж півстоліття 
хвилює мою уяву, змушує диву-
ватися, любити, плакати, пере-
живати і трішки радіти. Саме з 
цих почуттів і народжуються 
вірші». 

А під час зустрічі у Бояр-
ському краєзнавчому Людмила 
Юферова познайомила пред-
ставників Боярського мистець-
кого бомонду з трьома своїми 
збірками: «Загублені стежки» 
(2012 р.), «Сільські пасторалі» 
(2014 р.) та «Под крылом веч-
ности» (2015 р.). Точніше – з 
чотирма, прочитавши вірші зі 

своєї нової збірки, яка побачить 
світ найближчим часом.

Звісно, переказувати поезії – 
річ настільки ж марна, як намага-
тися передати словами ледь чутне 
зітхання вітру, підсвідоме відчуття 
грози, красу першого сонячного 
променя чи перший несміливий 
порух закоханого серця. Тому що 
все це краще відчути особисто. 
Відтак зазначимо, що в творчості 
пані Людмили вражає простота і 

ПОЕЗІЯ, НАТХНЕННА ТАЛАНТОМ, ЛЮБОВ’Ю І… БОЛЕМ
чарівність та незбагненна чисто-
та й щирість і слова, і думки. Тому 
що у віршах «народ трипільський 
полем йде собі до Бога», «зди-
чавлені хати присіли в бур’янах», 
«клубочаться скуйовджені дум-
ки» й «аж ген село – обідрана 
держава – загублене серед полів 
безкраїх», і навіть «Бог перегляне 
твою покалічену долю, Вкраїно», 
бо «хоча й не можем всім робить 
добро, та є можливість зла не 
спричиняти». Тобто, оживають і 
наші реалії, і наша історія, й гли-
бинна народна філософія, і сама 
ментальність України та зболена 
й співоча душа українців.

На згадку про цю зустріч 
Людмила Юферова отримала 
від Боярської мистецької гро-
мади надзвичайно цінний да-
рунок – картину. На якій дві 
постаті йдуть осяяною сонцем 
широкою прямою алеєю – до-
рогою життя. Сюжет на полотні 
не випадковий: він має безпо-
середнє відношення до найсві-
жіших змін у долі цієї чарівної 
талановитої жінки. Але то вже 
зовсім інша історія…

Радіслав Кокодзей 

30 січня у Боярському краєзнавчому музеї свою поезію презен-
тувала поетеса, філолог, журналіст, член Національної спілки журналіс-
тів України та Української асоціації письменників Людмила Юферова.
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Ваша активність значно зросте. У бізнесі буде 
потепління у взаєминах з партнерами, кар’єра 
буде складатися досить вдало. Це також відмінний 
період, коли хобі може принести чималий прибу-
ток або навіть стати основною, добре оплачуваною 
роботою.

Телець
У професійній діяльності ви можете зустріти-

ся з деякими труднощами. Постарайтеся уникати 
суперечок і непорозумінь у відносинах з керівниц-
твом або контролюючими органами. Спокій і 
вміння відволікатися від проблем допоможуть вам 
вийти переможцем з будь-яких ситуацій.

Близнюки
Саме зараз ви зможете виконати те, що було з 

різних причин відкладено, а також завести потріб-
ні знайомства і покровителів. Важливий момент: 
постарайтеся в нападі активності зберегти хороші 
відносини з колективом. Для успіху вам знадоб-
ляться їх допомога і слушні поради.

Рак
Постарайтеся не вкладати значні кошти в нову 

справу, так як матеріальна ситуація в цьому міся-
ці буде досить нестабільною, а витрати – переви-
щувати доходи. Намагайтеся уникати найменших 
конфліктів з законом. Однак ситуація ще скла-
деться на вашу користь, просто треба навчитися 
чекати.

Лев
Роботи буде багато, чого не скажеш про фінан-

си. Всі заходи потребуватимуть капіталовкладень 
без особливої віддачі. Можливе підвищення по 
службі, багато питань врегульовуються самі собою. 
І цілком можливі фінансові надходження і додат-
ковий заробіток із джерел, про які ви не здогаду-
вались.

Діва
Не бійтеся брати на себе відповідальність. Не 

пропустіть свій шанс, вам вдасться впоратися з 
будь-якими завданнями краще за інших. Ваша пе-
дантичність допоможе в цьому. Фінансова ситуа-
ція буде стійка: гроші будуть надходити регулярно. 
Можливе повернення старих боргів.

Терези
Ви повинні серйозніше ставитися до фінансів. 

Особливо - з 18 лютого по 8 липня вам слід управляти 
грошима ретельніше, а не викидати їх на вітер. У той 
же час це прекрасна пора почати використовувати 
щосили свій талант від природи – заробляти гроші.

Скорпіон
Розрахуйтеся з боргами і наведіть порядок у 

справах. При вирішенні фінансових і кар’єрних 
питань не будьте занадто емоційними, це заважає 
вийти на новий рівень відносин і заробити гроші, 
які ви цілком заслуговуєте. Зробіть ставку на про-
фесійні якості: розвивайтеся і вчіться.

Стрілець
Період спокійний в плані фінансів, але вам і 

не потрібно щось змінювати: ваші плани й інте-
реси повільно, але впевнено просуваються вперед. 
Контролюйте фінансові апетити близьких. Можли-
ве отримання призу, виграшу, безкоштовної участі 
у майстер-класах, поїздках і подорожах за кордон.

Козеріг
Час віддати борги: закінчити незавершене, за-

крити проекти тощо. Не поспішайте починати нову 
справу, вдалим періодом для проведення великих фі-
нансових операцій будуть березень і квітень 2016 року, 
коли ризики будуть мінімальними, а прибуток – сут-
тєвим. Тому почекайте трохи, підготуйте грунт.

Водолій
Від деяких труднощів нікуди не дітися. Вам до-

ведеться проаналізувати минулі події, поміняти 
спосіб життя і знайти вихід з ситуації, що склалася. 
З’являться додаткові можливості для отримання 
матеріальних благ: потрібно бути уважним і ско-
ристатися сприятливим моментом. 

Риби
Підприємливість і підвищена інтуїція можуть 

привести вас до грандіозного успіху – постарай-
теся використовувати всі шанси. Цей період часу 
не завдасть особливих труднощів у матеріальному 
плані. Проте не рекомендується здійснювати ве-
ликих придбань без ретельного аналізу.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

 ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ 
Графік роботи: 
добові або вахта 

ЗП: 2500-5500 грн. 
Тел.: (095) 506-21-24, 
          (096) 874-84-96

НА ВИРОБНИЦТВО СПЕЦОДЯГУ 
потрібні:

• Швачки з/п від 4000 грн;
• закрійники, технологи та майстри 

швейного виробництва 
з/п відрядна.

Район Боярка, Вишневе, Петрівське
Конт. тел.: (096) 288-84-46

Втрачене посвідчення офіцера 
та перепустку в Міністерство оборони України на ім’я 

Подоляна Олександра Івановича вважати недійсним.

З відкритим серцем, від всієї душі    
вітаю Вас із днем народження. Бажаю, 
щоб довгі роки, відміряні Вам долею, 
були відмічені лише прекрасними мо-
ментами, радістю, щастям, богатир-
ським здоров’ям та мріями, втіленими у 
віршах і прозі.

Дякую Вам за книги «Проникно-
вение», «Малиновый минор», «Тер-
ракота», «На грани знака», «Моей го-
веющей Отчизне». Ці твори написані 
величчю Вашої душі. Вони, як прозора, 
кришталева, чиста хвиля, підхопили 
мене й прийняли в свої обійми. 

Читаю Вашу поезію та прозу, в яких є: роздуми, спогади, оцін-
ки історичних подій, заклик до порятуноку держави — і погоджу-
юся з Вами.

У кожнім Вашім слові – протест проти несправедливості, щира 
турбота про наш народ, нашу державу.

Усією своєю душею підтримую Ваші ідеї, боротьбу за виживання 
українців, а також спроби зрозуміти, осмислити сучасність і у віршах, 
і в прозі.

Бажаю Вам творчих успіхів, а головне – перемог.
Віталій Баришев,

м. Боярка

Вельмишановний 
Степане Яковичу Демченко!

ПРИВІТАННЯ

 13 лютого, 10:00 
Парк Перемоги 

Мітинг до Дня вшану-
вання учасників бойових 
дій на території інших дер-
жав та 26-ї річниці виве-
дення військ колишнього 
СРСР з Республіки Афга-
ністан.

20 лютого, 10:00 
Парк Перемоги  

Мітинг до Дня 
Героїв Небесної 
сотні.

20 лютого, 11:00 
Меморіальна стела на 
території  Боярського 
краєзнавчого музею 

Покладання квітів 
до меморіальної дошки 
герою Небесної Сотні 
Ігорю Бачинському.

АНОНС
20 лютого, 13:00
Боярський краєзнавчий музей

Творча зустріч та 
презентація книги     
Сергія Саєнка «Ловец 
ветра».


