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Не просихають від сліз
очі українців. Матері опла$
кують синів, дружини $ чо$
ловіків, громада $ героїв. У
день Вселенської Батьків$
ської суботи у храмах Ук$

раїни та, зокрема, Боярки
лунали заупокійні молитви
за усіх померлих та особ$
ливо за тих, хто загинув
під час трагічних подій у
Києві.

До 200річчя Тараса Шевченка
Іван Франко:
"Він був сином мужика  і
став володарем у царстві
духа.
Він був кріпаком  і став ве
летнем у царстві людської
культури.
Він був самоуком  і вказав
нові, світлі й вільні шляхи про
фесорам і книжним ученим.
Десять літ він томився під
вагою російської солдатської
муштри, а для волі Росії зро
бив більше, ніж десять пере
можних армій.
Доля переслідувала його в
житті, скільки лиш могла, та
вона не зуміла перетворити
золота його душі у ржу, ані
його любов до людей у нена
висть і погорду, а віри в Бога у
зневіру і песимізм.
Доля не шкодувала йому
страждань, але й не пожаліла
втіх, що били із здорового
джерела життя.
Найкращий і найцінніший
скарб доля дала йому лише
по смерті  невмирущу славу і
всерозквітаючу радість, яку в
мільйонів людських сердець
все наново збуджуватимуть
його твори.
Таким був і є для нас, укра
їнців, Тарас Шевченко".

На будівлях державних ус
танов Боярки  державні пра
пори з чорною стрічкою на
знак загальнонаціональної
жалоби.

ШЕВЧЕНКОВІ РЯДКИ,
СУГОЛОСНІ ТРАГЕДІЇ
КИЇВСЬКОГО МАЙДАНУ

Настоятель СвятоПокров
ської парафії УАПЦ м. Боярка
Димитрій Присяжний звер
нувся після заупокійної від
прави до присутніх зі слова
ми настанови: "Немає біль
шої любові за ту, коли хто ду
шу свою віддасть за друзів
своїх". Цей вислів Христа
вказує на вінець любові, коли
людина віддає безкорисно
найцінніше  своє життя за
інших або за ідею, яку спові
дувала. Такі люди стають
святими чи національними
героями, тому що їхні слова
не розходились із вчинка
ми".
У СвятоМихайлівському
храмі УПЦ (МП) також було
звершено молитву за упокій
душ усіх загиблих, за про
щення їх гріхів без розподілу
за політичною чи будьякою
іншою ознакою. УПЦ закли
кає віруючих молитвою і ка
яттям готуватися до Проще
ної неділі та Великого посту,
а також пропонує продовжи
ти дні жалоби за загиблими
до Світлого Христового Вос
кресіння, перед яким наста
не 40й день від їх загибелі.
Пам'ятаймо Небесну сот
ню  нові герої України пос
тали перед Господом у мо
литві за рідну країну.

ВОЛЕЮ ІСТОРІЇ
ЙОГО ОТОТОЖНЕНО З УКРАЇНОЮ

Іван Дзюба:
"Уже для багатьох поколінь українців Тарас
Шевченко означає так багато, що сама со
бою створюється ілюзія його всеприсутності,
всезрозумілості та всезнання про нього.
Шевченко як явище велике і вічно живе 
невичерпний, нескінченний і незупинний.
Волею історії його ототожнено з Україною.
Шевченка розуміємо настільки, наскільки
розуміємо себе  свій час і Україну в нім. І на
ша доба, як і кожна попередня, прагне набли
зитися до розуміння Шевченка. Та, щоб збаг
нути його як нашого сучасника, треба повні
ше збагнути його як сучасника людей, про
блем, суспільства, середини ХІХ ст. Шевчен
ко сам приходить у наш час. Але й ми повинні
йти в його час. Тільки так між нами й ним
глибшатиме взаєморозуміння.
Ми цінуємо духовне й естетичне багатство
його творчого світу, захоплюємося ідейним
авангардизмом і високим громадянським
образом, політичною і моральною принци
повістю, його органічною належністю наро
дові та багатьма іншими дорогоцінними
якостями, що пов'язані в нашій свідомості з
його іменем. Але чи завжди і чи сповна мо
жемо уявити, що за цим стояло, скільки це
коштувало боротьби, болю, мужності, проз
ріння думки, сили волі, природної чистоти й
добра? Якими були випробування й споку
си, сумніви та вагання, хибні кроки й жалі за
них? Мабуть, нелегко це відчути й уявити
конкретно, бо для цього треба добре знати
не лише самого Шевченка, а і його добу, ат
мосферу життя, його сучасників. Не лише
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ідеї, співзвучні Шевченковим, а й відмінні від
них або ті, що їм протистояли, поняття і
принципи іншого характеру, весь широкий
спектр поглядів, інтересів та настроїв, що в
своїй сукупності й становили ту історичну
реальність, у якій він був собою.
Ми зазвичай уживаємо ті самі слова, що й
Шевченко: Україна, Правда, Воля, Бог і всі
інші, але що за ними чуємо? Втрата Шевчен
кового змісту слова веде до втрати Шевчен
ка  за будьякого формального пошануван
ня його імені. А отже  і до втрати України.
У соціології, в економіці, в народногоспо
дарському мисленні є таке фундаментальне
поняття: системи життєзабезпечення. Це
те, без чого неможливе життя людської гро
мади: хлібопостачання, водопостачання,
енергопостачання. Ці системи невільно руй
нувати ніяким революціям, ніяким владам,
ніяким партіям,  бо нікому не обійтися без
хліба, води вогню…
Певно, і в духовному життя є такі системи
життєзабезпечення. І таку функцію життєза
безпечення для українського суспільства чи
нить насамперед Тарас Шевченко  його пое
зія, його образ, його постать. Він  один з на
ріжних каменів нашої національної будови.
І якщо ми хочемо, щоби Шевченко зали
шався такою системою духовного життєза
безпечення і для наступних поколінь, ми по
винні подбати про те, щоб у Шевченковому
слові сприймався Шевченків зміст".
(Іван Дзюба. Тарас Шевченко. $ К. $ 2008).

Скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти!
…Ридаю,
Молю, ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
І на Украйні понеслось,
І на Україні святилось
Те слово, божеє кадило,
Кадило істини. Амінь.
Мій Боже милий!
Даруй словам святую силу 
Людськеє серце пробивать,
Людськії сльози проливать.
…На всій Україні
Високі могили. Дивися, дитино,
Усі ті могили, усі отакі.
Начинені нашим благородним
трупом,
Начинені туго. Оце воля спить!
А як ми бились, умирали,
За що ми голови складали
В оці могили? Будеш жить,
То, може, й знатимеш, небоже,
Бо слава здорово кричить
За наші голови…
…Возвеличу,
Малих отих рабів німих!
А на сторожі коло їх
Поставлю слово.
За думою дума роєм вилітає;
Одна давить серце, друга
роздирає,
А третя тихо, тихесенько плаче
У самому серці, може й Бог не
бачить.

Читайте “Бояркаінформ” на
сторінках

КП “ІА “Бояркаінформ”
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Р О Б О ТА С Е С І Ї У С В І Т Л І Р І Ш Е Н Ь Г Р О М А Д И
25 лютого 2014 року у при$
міщенні актової зали НОК
Київського військового лі$
цею ім. І. Богуна відбулася
позачергова 43 сесія Бояр$
ської міської ради VI скли$
кання. В роботі сесії взяли
участь 36 з 44 депутатів
міської ради. Також у залі бу$
ли присутні численні пред$
ставники громадських орга$
нізацій, кількох угруповань
Боярської самооборони та
небайдужі жителі міста. За$
повнена вщерть людьми за$
ла, підвищений емоційний
фон, ніде правди діти, поде$
коли значно ускладнювали
ведення сесії.
Напруга та переживання ос
танніх днів викликали бажання
у багатьох присутніх і не лише
депутатів висловитися та поді
литися своїми думками. Голо
вуючий на сесії міський голова
Тарас Добрівський з розумін
ням поставився до цих викли
ків часу що, зрештою, було оці
нено і депутатами, і представ
никами громади.
Скликанню позачергової се
сії передував ряд подій. Так,
упродовж кількох днів відбуло
ся три зібрання жителів міста,
які сформували резолюцію Бо
ярського віче від 23 лютого і
передали її міському голові.
Крім цього відбувалися спроби
невідомих осіб дестабілізувати
роботу Боярської міської ради.
Міський голова та депутат
ський корпус з розумінням
поставилися до вимог часу та
представників громади. Біль
шість пропозицій, викладених
в Резолюції, були враховані під
час формування порядку ден
ного позачергової 43 сесії.
Крім цього, вже в сесійній залі з
голосу було внесено ще кілька
пропозицій Боярського майда
ну.
Так, депутат Анатолій Матей
ко (голова фракції "Батьківщи
на") з голосу вніс пропозицію
щодо створення тимчасової
депутатської комісії для розслі
дування обставин проведення
та фальсифікації виборів у Бо
ярці у 2010 році. Депутати зат
вердили склад комісії: голова
Анатолій Матейко, члени комі
сії: Олексій Скринник, Володи
мир Сафонов, Руслан Украї
нець, Олексій Демидов. З пра
вом дорадчого голосу  Олек

сандр Мещеряк.
Задовольнили
депутати і вимо
гу громадян на
дати матеріаль
ну
допомогу
постраждалим
на Майдані, за
боронити про
даж алкоголю в
місті з 22 до 8 го
дини.
Більшість пи
тань
порядку
денного та ухва
лені рішення бу
ли політичними,

Довідка.
Яник Ярослав Миколайо
вич, народився 1971 року в
Ясногородці Макарівського
району. Закінчив Боярську
ЗОШ № 3. Після закінчення
1994го Київського політех
нічного інституту здобув фах
інженератеплофізика. Як ін
женер, згодом науковий спів
робітник працював в Укр
НДІПБ МВС України. Має
звання капітана внутрішньої
служби.
З 1996 року має публікації
та наукові роботи з питань
протипожежної безпеки. З
2000 року працював на підприємстві ТОВ "ВКП "ЕСКО", провідний
спеціаліст з питань алмазного різання залізобетону. Дружина працює
в Київській онкологічній лікарні, дочка  учениця 11 класу Боярського
НВК "Гімназія  ЗОШ І ст.".
Ярослав Яник обраний депутатом Боярської міської ради на вибо
рах 2010 року по мажоритарному округу № 14 як член партії "Фронт
Змін". Після ліквідації партії  член партії і фракції "Батьківщина". До
кінця 2012 року працював у постійній депутатській комісії з питань фі
нансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, зовнішніх еконо
мічних зв'язків. Потім  член постійної депутатської комісії з питань
містобудування, архітектури, використання земельних ресурсів, адмі
ністративнотериторіального устрою.
25 лютого 2014 року на 43 позачерговій сесії обраний секретарем
Боярської міської ради.

що логічно випливало з ситуа
ції, яка склалася в Україні. Се
ред найголовніших рішень: лік
відація фракції Партії регіонів
шляхом саморозпуску; достро
кове припинення повноважень
секретаря Боярської міської

ЗВЕРНЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ТАРАСА
ДОБРІВСЬКОГО
Три місяці протистояння назавжди змі$
нили нашу державу та кожного з нас. Ук$
раїна дійшла до тієї межі, коли жоден сві$
домий громадянин не може залишатись
осторонь від подій та процесів, що відбу$
ваються в нашій державі.
Україна рушила вперед по шляху перетво
рень та змін. Але цей шлях було окроплено
кров'ю героїв Майдану. Я переконаний, що
пам'ять про них житиме вічно.
І нині перед усіма нами стоїть надважливе
завдання  щоб наше місто та вся Україна не
ухильно рухались у напрямку зцілення, кар
динальної зміни державного устрою. Нам
важливо не допустити безладу та поспішнос
ті, слід бути максимально мудрими та вива
женими.
Одне з найголовніших завдань сьогодення 
забезпечити стабільну роботу міської інфрас
труктури, зокрема, комунальних підпри
ємств, закладів освіти, медицини, охорони
громадського порядку, торгівлі.
Ми йдемо в нову країну. Переконаний, що
наша спільна робота змінить місто на краще.

ради
Дмитра
Паливоди;
обов'язкова присутність пред
ставників громадськості на за
сіданнях постійних депутат
ських комісій Боярської міської
ради та інші.
Депутати підтримали ідею
спорудити у Боярці міжконфе

с і й н у
каплицю
на честь
невинно
вбитих
на Май
дані ук
р а ї н 
ських ге
роїв. Місце її встановлення буде
визначено під час громадського
обговорення. Також серед ухва
лених рішень  перейменування
"комуністичних" назв вулиць та
площ Боярки, зокрема і на честь
Героїв Майдану.

У зв'язку з достроковим при
пиненням повноважень секре
таря Боярської міської ради
Дмитра Паливоди та необхід
ністю забезпечити повноцінну
роботу, депутати обрали ново
го секретаря  Ярослава Яника,
представника фракції "Батьків
щина". За нього віддали голоси
під час таємного голосування
24 міські обранці.
Рішення цієї позачергової 43
сесії Боярської міської ради чи
тайте у розділі "Офіційно".
Фото Олександра
ПІДРУЧНОГО

БУДЕ МУДРІСТЬ І НЕБАЙДУЖІСТЬ $
БУДЕ СТАБІЛЬНОЮ БОЯРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Коментар голови комісії з пи$
тань регламенту, депутатської
діяльності, етики, законності,
правопорядку
Ніни
Харчук,
фракція "Батьківщина":
 Трагічні події в Україні спричини
ли потребу негайно реагувати на
виклики часу, потреби Майдану, в
тому числі заявлені і на Боярському
віче. Мені, як депутату Боярської
міської ради від 1990 року, довело
ся пережити різні періоди в історії
становлення незалежної України.
Часто майже самотужки відвойову
вати демократичні засади зпід гні
ту комуністичного режиму в Боярці.
Я вдячна долі, що до мене, рухівки,
врешті дослуховувалися колегиде
путати за практичне вирішення ба
гатьох проблем міста.
Але як могло докотитися безкров
не проголошення Держави Україна
до кінця листопада 2013 року і че
рез три місяці протистояння приз
вести до винищення мирних людей
владою  не можу осмислити і сьо
годні! Це  рана назавжди.
Розбурхані подіями в Києві, інших

містах України боярчани нарешті
гучно заявили свої протести. Нам,
депутатам фракцій "Батьківщина",
"УДАР", це додавало снаги ухвалю
вати політичні рішення на сесії 25
лютого. Але сесія підтвердила, на
жаль, й інше. Присутні представни
ки кількох розрізнених осередків
Боярської самооборони, окремі
громадяни дозволяли собі під сум
нівними гаслами виявляти бажання
поруйнувати хоч і слабеньку, але та
ку необхідну Боярці владу.
Вибудована Партією регіонів ад
міністративнотериторіальна струк
тура узурпувала владу повсюдно,
поламала життя багатьом досвідче
ним працівникам. Трапилося це, на
жаль, і в Боярці. Не всі встояли, час
то рятуючи своєю партійністю в Ре
гіонах навчальні і дошкільні закла
ди, державні і приватні підприємс
тва, інші установи. Звичайно, крас
номовний приклад  "падіння" пе
ред навалою регіоналів Боярської
міської ради: у депутатському кор
пусі зростала фракція Партії регіо
нів за рахунок слабкодухих поза

фракційних і перебіжчиків з інших
фракцій, не встояв міський голова і
його команда.
Оцінюю вихід із Партії регіонів Та
раса Добрівського, ліквідацію цієї
партії в Боярці не тільки як великий
переляк перед народним гнівом
(народу чи натовпу?), але й як спро
бу врятувати Боярку від хаосу, сум
нозвісної революційної доцільності.
На цьому етапі депутати згуртува
лися і позачергову сесію перетво
рили на визначальну, можливо, до
леносну. Ми почули вимоги про від
ставку міського голови, але нам ке
рована Боярка дорожче, ніж одна
покаянна голова. Незабаром буде
можливість усім місцевим громадя
нам, які на сесії засвідчили розум,
поміркованість, ораторське мис
тецтво і покликання на діюче зако
нодавство, здійснити свої прагнен
ня на виборах депутатів місцевих
рад. Дочекаймося, адже це може
трапитися вже незабаром, Тільки,
прошу тебе, громадо, збережи свій
запал і небайдужість!
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Актуально

28 лютого 2014 року

КАДРОВІ ЗМІНИ В ОБЛАСТІ
ГУБЕРНАТОР ПОДАВ У ВІДСТАВКУ
24 лютого голова Київської обласної дер$
жавної адміністрації написав заяву про
звільнення. Коментуючи своє рішення,
Анатолій Присяжнюк повідомив, що у
зв'язку зі змінами в управлінні держави та
самоусуненням попереднього керівництва
держави від виконання своїх обов'язків,
цей крок є невідворотним.
"Водночас запевняю: до прийняття відповід
ного рішення я буду виконувати свої обов'язки
відповідно до чинного законодавства разом зі
своїми заступниками",  сказав голова Київ

ської обласної держадміністрації.
На плановій нараді з керівниками управлінь
та департаментів КОДА Анатолій Присяжнюк
наголосив на необхідності забезпечення жит
тєдіяльності області в цей непростий для дер
жави період.
"Політика політикою, однак школи, садки, лі
карні повинні працювати без збоїв та потря
сінь. Пенсійні та інші соціальні виплати  випла
чуватися вчасно. Область повинна жити та
розвиватись",  зазначив голова Київської
ОДА.
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
Заслуженому вчителю
України, відміннику народ$
ної освіти, Почесному жи$
телю Боярки Альбіні Пет$
рівні Януш виповнилося 80
років, з яких понад п'ятде$
сят віддано Боярській
ЗОШ № 2.
У далекому 1960му ви
пускниця Уральського держу
ніверситету Альбіна Януш

жує працювати в школі з уч
нями по спеціальній краєз
навчій програмі, де в центрі
уваги  історія Боярки і рідної
школи. З 2001 року в школі
діє класмузей, який щороку
поповнюється новими дос
лідженнями, документами,
спогадами.
У 2009 році вийшла перша
книга "Пам'ять серця", яку

приїхала до Боярки, де поча
ла працювати у тодішній Бо
ярській залізничній школі №
18 вчителем російської мови і
літератури. Любов'ю до дітей
і свого фаху не обмежувалися
інтереси молодої вчительки.
Вона активно запроваджува
ла краєзнавчу пошукову ро
боту учнів, їхнє пізнання світу
прекрасного. Створений під її
керівництвом шкільний музей
Миколи Островського згодом
переріс в архітектурномемо
ріальний комплекс, а в 1992
році набув статусу Боярсько
го краєзнавчого музею.
Енциклопедична
освіче
ність, чудовий ораторський
хист, постійне новаторство,
зарядженість на добро і спів
чуття  ці риси Альбіни Януш
як педагога викликають щиру
повагу і захоплення.
Альбіна Петрівна продов

Альбіна Петрівна протягом
багатьох років упорядковува
ла за зібраними матеріалами.
Зараз на виході друга книга
цього енциклопедичного ви
дання, що є узагальненим
портретом цілої епохи. Адже
серед її колишніх учнів  на
родні депутати і міністри,
дипломати і генерали, канди
дати наук і професори. А ще 
численна армія назавжди за
коханих у літературу, мистец
тво, краєзнавство.
Довгих Вам років життя і
творчих успіхів, шановна
Альбіно Петрівно!

ОБРАНО НОВОГО ГОЛОВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
27 лютого на засіданні чергової тридцять
дев'ятої сесії Київської обласної ради від$
булися вибори на посаду голови ради. За
підсумками таємного голосування депу$
татського корпусу відповідно до опрацьо$
ваних Лічильною комісією бюлетенів ново$
обраним головою Київської обласної ради
став Микола Вікторович Бабенко, пред$
ставник фракції "УДАР". За його кандида$
туру проголосував 91 депутат.
Микола Бабенко відзначив, що своє першо
чергове завдання він вбачає у наведенні по
рядку у містах, районах області і недопущення
"махновщини": "Мені відомо, що зараз у містах
та селах Київщини відбувається доволі багато
беззаконних дій, що їх чинять люди, жодним
чином не пов'язані ні з "Правим сектором", ні зі
"Спільною справою", ні із "Самообороною
Майдана". Тому перш за все необхідно навести
лад і дотримуватися порядку, разом координу
вати роботу правоохоронних органів та грома
ди. З цією метою я вже завтра розпочну робочі
поїздки в райони області, щоб зустрітися з
представниками місцевої міліції та обговорити
подальші дії. В жодному разі ми не можемо до
пустити "махновщини" і беззаконня.
Микола Бабенко звернувся до всіх жителів
Київщини зберігати спокій. Він запевнив, що
протягом кількох днів новобраний склад керів
ництва обласної ради спільно з усіма депутата
ми прийме на себе всі повноваження, надані
законодавством, і приступить до виконання
своїх обов'язків.
"Ми працюватимемо з усіма депутатами, в то
му числі й з тими, хто наразі перебуває в опози
ції. Адже ми розуміємо, що в області є достатня
кількість авторитетних людей, які заслуговують
на повагу. Сьогодні ми мусимо знайти порозу
міння й подати руку один одному".

Було обрано першого заступника голови 
Я. В. Добрянського та заступника голови Київ
ської обласної ради Ю. М. Ноєвого.
На сесії про вихід із фракції Партії регіонів
Київської обласної ради заявили 77 депутатів,
а депутати Руслан Голуб та Олександр Адарич
відмовилися від депутатських повноважень.
Також депутати внесли зміни до обласного
бюджету Київської області на 2014 рік. За про
позицією першого заступника голови Київської
обласної ради Ярослава Добрянського було
ухвалено Звернення до правоохоронних орга
нів щодо забезпечення правопорядку в Київ
ській області.

ДАІ КИЄВО$СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
РОЗРАХОВУЄ НА ПОРОЗУМІННЯ
Впродовж остан$
нього часу в Україні
значно зросли кри$
мінальні прояви,
зафіксовані
чис$
ленні випадки ни$
щення державного
та приватного май$
на, руйнування та
підпалу будівель,
залякування мир$
них громадян, кон$
фліктів з правоохо$
ронцями.
Мають
місце непоодинокі
випадки грабунків,
прояви хуліганства
та нападу на лю$
дей.
Саме зараз, як ні
коли, потрібна висо
ка організованість,
чітка
дисципліна,
нагляд за дотриман
ням законності. Ос
новні завдання екіпа
жів Державтоінспек
ції  недопущення
кримінальних проявів, забезпечення безпечно
го пересування учасників дорожнього руху,
безперебійної життєдіяльності міста, вчасна
доставка до місць призначення медикаментів,
продуктів харчування, оперативне прибуття за
викликом автомобілів швидкої допомоги, по

жежників, рятівних служб.
Державтоінспекція КиєвоСвятошинського
району висловлює щиру вдячність представни
кам громадських організацій та небайдужим
громадянам за розуміння спільних дій для за
безпечення ладу та законності в державі.

Міський голова
Тарас Добрівський,
Боярська міська рада,
Боярський
краєзнавчий музей,
педколектив та учні
Боярської ЗОШ № 2

ВІТАЛІЮ ДЕМЯНИШИНУ –

75 РОКІВ!
Віталій Іванович Демяни$
шин $ знаний в Україні і за її
межами композитор, аран$
жувальник, засновник Бо$
ярської дитячої школи мис$
тецтв, викладач, хормей$
стер, автор численних збі$
рок музичних творів різних
жанрів. З 2011 року $ лау$
реат літературно$мистець$
кої Премії імені Володими$
ра Самійленка Боярської
міської ради.
Народився 24 лютого 1939
року в с. Ометинцях на Він
ниччині. Рано осиротілий, ви
ховувався в дитячих будин
ках. Закінчив 1956го вій
ськову музичну школу в Під
москов'ї. Протягом 10 років
служив в армії  спершу як ви
хованець військового оркест
ру в Нарофомінську (РФ),
згодом  помічник диригента.
Повернувся в Україну на
рідну Вінниччину на запро
шення директора школиін
тернату в Ситківцях. Працю
вав учителем естетичного ви
ховання, хормейстером. По
чав писати музику. У 1963
1968  навчання на диригент
ськохоровому
факультеті

Музичного училища ім. Гнєсі
них у Москві.
З 1968 року  у Боярці, де
тоді ж організував дитячу му
зичну школу. На початку
1970х зусиллями В. Демяни
шина Боярській музичній
школі (тепер  Боярська дитя
ча школа мистецтв) надали
приміщення по вул. Вокзаль
ній, 33, а Віталій Іванович
став її першим директором.
Щиро вітаємо зі славним
75річчям і бажаємо творчого
довголіття!
Міський голова
Тарас Добрівський,
Боярська міська рада,
Боярський
краєзнавчий музей,
Боярська дитяча школа
мистецтв
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Хроніка буремних подій

ТРИ МІСЯЦІ, ЯКІ ЗМІНИЛИ УКРАЇНУ

Протестний рух, який згодом наз$
вали Євромайданом, розпочався 21
листопада 2013 року. Ввечері, нев$
довзі після оприлюднення рішення
уряду Януковича$Азарова про "при$
зупинення" процесу підготування
Угоди про асоціацію України з ЄС,
незгодні зі зміною зовнішньополі$
тичного курсу країни почали спон$
танно самоорганізовуватись.
З протистояння на Грушевського 19
го січня в Україні розпочалась гаряча
фаза Революції.

Формально 19 лютого в Києві було
оголошено перемир'я, проте на ділі
протистояння тривали, так як урядові
сили порушили перемир'я. А 20 лютого
людей, які вийшли на мирний протест,
щоб висловити свою громадську пози
цію, почали без розбору обстрілювати.
Силовики розстрілювали активістів бо
йовими набоями. Цілились в голову та
шию.
За даними медичної служби Майдану,
лише у четвер, 20 лютого, в Києві було
вбито від 70 до 100 осіб.

ПРОЩАВАЙТЕ,
РЕГІОНИ
Ввечері 20 лютого міський голова Тарас
Добрівський на велелюдному народному
віче біля Будинку урочистих подій офіцій$
но повідомив про свій вихід з Партії регіо$
нів. Він наголосив на тому, що робить це
задля миру та спокою в рідному місті. "Я і
депутатський корпус Боярки $ з народом", $
заявив Тарас Добрівський. Він також за$
кликав боярчан зберігати спокій у місті, не
поширювати панічні чутки та неперевіре$
ну інформацію.
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ВІД КИЄВА ДО БОЯРКИ

Тривожна ситуація в країні ста$
ла причиною виникнення паніч$
них настроїв серед жителів на$
шого міста. Одна з причин $ за$
прудження Боярки великою кіль$
кістю автомобілів. Це було
пов'язано з тим, що потік авто$
транспорту, щоб обминути КПП
на Житомирській трасі, рушив
через Боярку.
Міський голова Тарас Добрів
ський офіційно наголошує, що при
воду для паніки та підстав для хви
лювань в нашому місті немає. В Бо
ярці все спокійно.
Центральна районна лікарня у від
повідь на звернення медичної служ

би Майдану приготувалася до при
йому поранених. Головний лікар
ЦРЛ КиєвоСвятошинського району
Василь Кравченко зауважив: "Але,
сподіваюся, це не знадобиться".
Так, дякувати Богу, і сталося.
Тривожна атмосфера посилилася
з початком формування загонів во
лонтерів.
Поява громадських формувань
стала приводом для поширення міс
том інформації про "тітушок". Міс
том поповзли плітки і чутки. Полиці
магазинів миттєво опустіли. На АЗС
виросли величезні черги за паль
ним.
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

АВТІВКА НА КОЛІЯХ: ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ ЖЕРТВ
21 лютого о 23:30 біля
станції Боярка відбулось
зіткнення електропоїзда,
який прямував із Києва до
Фастова, з вантажівкою
марки ЗІЛ без номерних
знаків, ймовірно, викраде$
ною з військової частини.
Від очевидців стало відо
мо, що автомобіль виїхав з
боку тарасівських садів і ро
бив спробу перетнути заліз
ничне полотно. ЗІЛ заїхав на
рейки, забуксував і, зреш
тою, застряг між коліями. Во
дій залишив тут транспор
тний засіб без жодних попе
реджувальних знаків.
Машиніст помітив переш
коду та застосував екстрене
гальмування. Але зіткнення
уникнути не вдалося, внаслі
док чого зійшли із рейок 2 ва
гони та сталося загорання
На щастя, пасажирів у вагонах,
що зійшли з рейок, не було і ніхто не
постраждав.
До речі, тієї доби сталося більше
14 випадків незаконних втручань
сторонніх осіб у роботу Південно
Західної залізниці.
22 лютого о 21:20 біля ст. Боярка
відновлено рух поїздів по другій ко
лії.
Міський голова Тарас Добрів
ський висловив подяку машиністу
швидкісної електрички Олексан
дрові Коваленку та його помічнико
ві. Саме завдяки їхнім високим про
фесійним якостям вдалося уникну
ти людських жертв.
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

Тоді ж секретар Боярської міської ради
Дмитро Паливода повідомив про само
розпуск фракції Партії регіонів Боярської
міської ради.
"На знак протесту проти злочинів Януковича
фракція Партії регіонів у Боярській міській ра
ді ухвалила одностайне рішення про ліквіда
цію фракції шляхом саморозпуску, що трапи
лось 20.02.2014 р., та припинення діяльності
Боярської міської організації Партії регіонів", 
йдеться у заяві, оприлюдненій Сергієм Неу
покоєм на позачерговій 43 сесії Боярської
міської ради 25 лютого 2014 року.

автомобіля. Локомотивна бригада
самотужки загасила полум'я.
У результаті зіткнення було по
шкоджено пристрої сигналізації та
зв'язку, колії, три електроопори та
контактна мережа.

Впродовж доби рух
поїздів біля станції Бо
ярка здійснювався лише
по одній колії, поки на ін
шій тривали відновлю
вальні роботи.

Хроніка буремних подій

28 лютого 2014 року
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ПРО ПОРЯДОК У МІСТІ ДБАЮТЬ УСІ
На в'їздах у місто 20 лютого з'яви$
лися блок$пости загонів самообо$
рони. Впродовж усієї ночі вони нес$
ли постійне патрулювання на ав$
тошляхах. Під час першого народ$
ного віче, яке відбулося ввечері бі$
ля Будинку урочистих подій, з при$
сутніх добровольців було сформо$
вано групи для патрулювання міста,
а також групи на автомобілях $ та$
кий собі "Боярський автомайдан".
Як пояснив один із кураторів авто$
майданівців, активісти здійснюва$
ли координацію між блок$постами.
За його ж словами, ніч у місті
пройшла спокійно.
Міський голова Тарас Добрівський
вранці 21 лютого повідомив, що ситуа
ція в Боярці спокійна та контрольова
на. За інформацією МНС та інших си
лових структур, жодних інцидентів на
території міста не зафіксовано. "Я на
голошую, що в Боярці спокійно. Всі ус
танови та організації працюють у звич

ному режимі. Вранці всі дитячі садки
прийняли дітей, яких батьки привели.
На усіх міських АЗС є пальне, тож при
водів для хвилювання також немає.
Магазини повністю забезпечують по
пит покупців на продукти харчування.
Громадяни самоорганізувалися для
забезпечення порядку у місті. Закли
каю боярчан не хвилюватися і не підда
ватися паніці",  наголосив міський го
лова.
Появу блокпостів у Боярці проко
ментував ще й депутат Боярської місь
кої ради Олексій Скринник: "Самообо
рона не має вертикального підпоряд
кування та політичного забарвлення.
Жителі міста самоорганізувалися. Бу
ло створено блокпости на автодоро
гах міста. Налагоджено горизонталь
ний зв'язок між усіма ними. Активісти
стоять з метою недопущення на тери
торію міста тітушок, яких виганяють із
Києва".
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

БОЯРКА БЕЗ ІЛЛІЧА
У ніч з 20 на 21 лютого площа Ле$
ніна, що у Боярці, залишилася без
свого головного атрибута. Невідомі
особи знесли пам'ятник Іллічу з
постаменту, на якому він стояв з 6
листопада 1957 року. Відповідне рі$
шення "про встановлення пам'ятни$
ка основоположнику Радянської
держави В. І. Леніну" було прийняте
2 жовтня 1956 року Боярською се$
лищною радою депутатів трудящих
на чолі з головою О. І. Бондарен$
ком.
Вранці жителі міста з подивом огля
дали скульптуру, фотографувалися бі
ля неї. Поруч з відбитою головою
пам'ятника стоїть важкий молоток, до
якого періодично "прикладаються" усі
бажаючі.
За словами директора Боярського
краєзнавчого музею Любові Кравчен
ко, художньої та архітектурної цінності
пам'ятник не має  це звичайна "штам
повка", якими у 60х роках рясно прик
рашали населені пункти по всій Україні.
До речі, 26 лютого, Боярка залиши
лася без барельєфа вождя пролетаріа
ту, який стояв біля дитячої поліклініки.

СПІЛЬНЕ ПАТРУЛЮВАННЯ
МІЛІЦІЇ ТА САМООБОРОНИ

У Боярці діють заго$
ни
самооборони,
створені як добровіль$
ні громадські форму$
вання для підтриман$
ня громадського по$
рядку, забезпечення
безпеки транспортно$
го руху.
Працівники
міліції
провели бесіди з коор
динаторами загонів са
мооборони щодо мож
ливих провокацій. Се
ред основних вимог
співпраці з правоохо
ронними органами  не
допущення протиправ
них, незаконних дій.
Правоохоронці наголо
шують, що в разі допу
щення порушень, винні
будуть притягнуті до

кримінальної відпові
дальності згідно з чин
ним законодавством.
"Небайдужі боярчани
сумлінно несуть службу
поруч з міліціонерами, 
повідомила речник Киє
воСвятошинський РВ
ГУМВС України в Київ
ській області Віталія
Грохольська.  Так, у ре
зультаті спільного пат
рулювання правоохо
ронців та представників
загону самооборони в
Боярці знизилася кіль
кість порушень громад
ського порядку серед
населення,
зокрема,
вживання алкогольних
напоїв у громадських
місцях.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ
«НЕБЕСНОЇ СОТНІ»
21 лютого Жорнівка проща$
лася зі своїм земляком Віталі$
єм Васильцовим, який загинув
на євромайдані в Києві. Про$
вести Віталія в останню путь
прийшли не лише всі жителі се$
ла, а й представники Княжич,
Забір'я та Боярки, бойові по$
братими з Майдану, які й при$
везли тіло Віталія додому.
Народився Віталій Васильцов
16 листопада 1977 році в с. Гав
рилівці КамянецьПодільського
району Хмельницької області.
Останні сім років проживав у
с. Жорнівка зі своєю родиною:
мамою, братом, дружиною Ната
лією та двома донечками  двох
та шести років. Збудував неве
личкий будиночок, почав відрод
жувати давні народні традиції,
займався озелененням. Зокрема,
берізки навколо місцевої церкви
посаджені саме Віталієм.
У рідному селі Віталія знали як
талановитого ландшафтного ди
зайнера, людину глибоко віруючу,
чуйну та працьовиту. А ще знали
як щирого патріота України, який
свято вірив, що можна змінити
життя в рідній країні на краще.
Саме тому з 30 листопада 2013
року Віталій Васильцов  на Євро
майдані в Києві, з мрією про кра
ще і світле майбутнє… Але був
застрелений снайпером 18 люто
го 2014 року в Києві.
Відспівували Віталія в місцевій
церкві. Схилені в жалобі державні
прапори з траурними стрічками,

святі корогви, сльози на очах лю
дей і щедро вбрана живими квіта
ми труна… Слова прощання на
кладовищі…
Зокрема, побратим Віталія
Андрій розповів жорнівчанам про
останні хвилини життя і героїчну
смерть їхнього земляка. "Віталій
ніколи не намагався бути героєм,
але загинув як герой,  тамуючи
сльози в голосі, говорить пан
Андрій.  Будучи людиною фізич
но сильною і здоровою (за плечи
ма  служба у спецвійськах), він
завжди був дуже відповідальним,
впевненим у своїх силах і актив
ним, завжди йшов вперед, туди,
де було найважче і найнебезпеч
ніше. Я був з ним в ту секунду. Ку

лі просвистіли повз мене дуже
близько. Могли бути в мені… А
дісталися Віталію.
Він загинув як герой. Ми повин
ні завжди пам'ятати, що Віталій
загинув за всіх нас. Вічна слава
Віталію і вічна слава героям Не
бесної сотні".
Останні хвилини прощання:
потрійні залпи над могилою, і
розкотистий потрійний вигук "Ге
роям  слава!"
Поховали 37річного Віталія Ва
сильцова між могилами воїнівге
роїв, які полягли на фронтах Вели
кої Вітчизняної війни, та жертвами
голодомору.
Радислав Кокодзей
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:40 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Погода
09:55 Т/с "Таємниця старого
мосту"
10:45 Т/с "Монте Крісто"
11:30 Погода
11:35 Не вір худому кухарю
12:00 Діловий світ
12:10 Погода
12:15 Право на захист
12:30 Рояль в кущах
13:00 Погода
13:05 Крок до зірок
13:45 Дитячий фестиваль
"Свято дитячих мрій"
14:30 Погода

14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросек
тор
15:35 До 80річчя від дня на
родження Ю. Гагаріна. Д/ф
"Ю. Гагарін. Застереження
долі"
15:55 Дорослі ігри
16:50 Як це?
17:25 Т/с "Таємниця старого
мосту"
18:20 Новини
18:40 Фінансова перспектива
18:55 Діловий світ
19:20 Співає Іван Попович
19:40 Концертна програма
"Мелодія двох сердець"
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Концертна програма
"Мелодія двох сердець"
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:05 Х/ф "За щастям"

“1+1”
06:00 "ТСНТиждень"
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН
09:10 Х/ф "Старикирозбій
ники" (1)
11:00 Х/ф "1+1"
13:05 Х/ф"Несподівана ра
дість"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Гюльчатай2" (1)
22:15 "Гроші"
23:30 ТСН
23:45 Т/с "Касл  2" (2)
00:40 Х/ф "Серійна коханка" (3)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Терор любов'ю"
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 "Два Івани"
12:00 Новини
12:25 Х/ф "Два Івани"
13:40 "Судові справи"
14:35 "Сімейний суд"
15:30 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Серафіма Прекрас
на"

23:55 Т/с "Петрович"
01:45 Х/ф "Бідна Lіz"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
09:45 Одна за всіх
12:10 Даєш молодь!
13:05 Т/с "Ксена  принцеса 
воїн" (1)
14:00 Т/с "Любить не любить" (1)
15:00 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопінгу. Повер
нення
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:15 Дурнєв+1
23:45 Між нами
00:45 Т/с "Закрита школа" (2)

ICTV
05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Світанок
06:45 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
07:40 Факти тижня з О. Соко

ловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Анекдоти поукраїнськи
10:30 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
14:05 Х/ф "Володар бурі"
16:35 Х/ф "Кінець світу"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Свобода слова з А. Ку
ликовим
23:45 Х/ф "Район №9" (2)
01:40 Т/с "Кістки"

СТБ
05:10 "Чужі помилки. Триріч
ний обвинувач"
05:55 "Зіркове життя. Битва
за дітей"
06:50 "Усе буде добре!"
08:50 "Неймовірна правда
про зірок"
10:25 Х/ф "Спокута"(1)
12:05 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:00 "МайстерШеф  2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Х/ф "Мамадетектив"(1)
22:00 "ВікнаНовини"

22:25 "Детектор брехні  5"
23:20 "Слідство ведуть екс
трасенси"
00:15 "Один за всіх"

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашкинін
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Віола Тараканова"
09:00 Т/с "Не родись вродли
ва"
09:50 Т/с "Щасливі разом"
15:10 Х/ф "Одного разу у Ве
гасі"
17:05 Т/с "Не родись вродли
ва"
18:00 Абзац!
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор
22:35 Пристрасті за Ревізо
ром
23:55 Репортер
00:00Х/ф"Загубленемайбутнє"(2)

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:10 Х/ф "Зіпсовані дівчись
ка2" (1)
11:00 Х/ф "Фред"
12:20 Х/ф "Моя мачуха  іноп
ланетянка" (1)
14:20 "КВК 2013"
16:45 "Вечірній квартал"
18:10 "Звана вечеря"
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:40 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна onlіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Монте Крісто"
11:30 Погода
11:35 Світло
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Шефкухар країни
13:25 До 200річчя від дня на
родження Т. Шевченка. Х/ф
"Капітанша"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросек
тор
15:50 "Секрети успіху" з Н. Го
роденською
16:30 Спецпроект "Жива ду
ша поетова святая...". Нова
пісенна Шевченкіана

18:20 Новини
18:40 Фінансова перспектива
18:55 Діловий світ
19:25 Погода
19:35 Концертна програма
"Мелодія двох сердець"
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Концертна програма
"Мелодія двох сердець"
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:05 Х/ф "Благочестива
Марта"

“1+1”
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 Т/с "Гюльчатай2" (1)
10:50, 11:50 Т/с "Громови  2"
12:50 "Не бреши мені  4"
13:50 Т/с "Справа лікарів"
14:45 "Красуня за 12 годин 
2"
15:40 "Свати  4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Гюльчатай2" (1)
22:15 Реалітішоу "Сім'я"
23:35 ТСН
23:50 Т/с "Касл  2" (2)
00:40 Т/с "Громови  2"

ІНТЕР
05:25 Т/с "Петрович"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мухта
ра2"
11:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:40 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Зрозуміти. Пробачити"
17:00 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
18:00 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Серафіма Прекрас
на"
23:55 Т/с "Петрович"
01:40 Х/ф "Цивільний позов"
(2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком

08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
09:45 Країна У
12:10 Даєш молодь!
13:05 Т/с "Ксена  принцеса 
воїн" (1)
14:00 Т/с "Любить не любить"
(1)
15:00 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопінгу. Повер
нення
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Між нами
00:45 Т/с "Закрита школа" (2)

ICTV
05:20 Факти
05:45 Світанок
06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:05 Анекдоти поукраїнськи
10:25 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
14:00 Анекдоти поукраїнськи
14:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
15:00 Т/с "Чужий район2"
16:50 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Т/с "Лісник"
23:45 Х/ф "Початок" (2)
02:15 Х/ф "Мільйонер із нет
рів" (2)

СТБ
05:20 "Чужі помилки."Мій
батько  маніяк!"
06:05 "Зіркове життя. Випро
бування бездітністю"
06:55 "Усе буде добре!"
08:50 "Неймовірна правда
про зірок"
10:20 Х/ф "Домоправи
тель"(1)
12:05 "Слідство ведуть екс
трасенси"
12:55 "МайстерШеф  2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
19:05 "Моя правда. Борис
Моісеєв. Казки для дорослих"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Х/ф "Мамадетектив"(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:15 "МайстерШеф  2"

08:00 Т/с "Віола Тараканова"
09:00 Т/с "Не родись вродли
ва"
09:50 Т/с "Татусеві дочки"
15:10 Х/ф "Вже хто б говорив
3"
17:05 Т/с "Не родись вродли
ва"
18:00 Абзац!
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Сутінки" (2)
00:15 Репортер

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна ня
ня" (1)
08:30 М/ф (1)
10:10 Х/ф "Зіпсовані дівчись
ка2" (1)
12:00 Т/с "Всі жінки  відьми"
(1)
13:40 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:15 "Орел і Решка"
16:10 Т/с "Моя прекрасна ня
ня" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 "Нічне життя"

НТН

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашкинін
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом

05:00 "Свідок"
05:30 Х/ф "День командира
дивізії" (1)
06:55 Х/ф "Дожити до світан
ку" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
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19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Залізна людина" (2)
00:10 Х/ф "Побачення моєї
мрії" (2)

НТН
05:00 Т/с "Висяки"
08:30 "Агенти впливу"
09:20 "Правда життя. Профе
сія продавець"
09:50 Т/с "Таємниці слідства" (1)
11:30 Т/с "Державний захист 
2"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Зниклі безвісти"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова
не" (2)
23:00 Т/с "Менталіст  5" (2)
00:00 Т/с "Декстер  4" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Якщо ти не зі
мною" (1)
13:00 Т/с "Слід" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:30 Токшоу "Говорить Україна"
20:10 Т/с "Шаман2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Х/ф "Гладіатор"
01:40 Х/ф "Битва на ножах"

09:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
15:00 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Зниклі безвісти"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова
не" (2)
23:00 Т/с "Менталіст  5" (2)
00:00 Т/с "Декстер  4" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "Дорожній патруль
3" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман2" (1)
11:50 Токшоу "Нехай гово
рять. Леонід Броньовий: не
сповідь"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:30 Токшоу "Говорить Укра
їна"
20:10 Т/с "Шаман2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Ментівські війни7"
(2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний кален
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Украї
но!
06:40 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Уряд на зв'язку з гро
мадянами
10:00 Пряме включення з Ка
бінету міністрів України
10:20 Т/с "Монте Крісто"
11:20 Українська пісня
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Д/ф "Григір Тютюнник.
Доля"
13:20 Погода
13:25 Спецпроект "Жива ду
ша поетова святая...". Світ
поезії. Т. Шевченко
13:50 Шлях до Чемпіонату
світу ФІФА2014. Бразилія
14:20 Новини

14:35 Euronews
14:45 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Парламентські слухан
ня у Верховній Раді України
18:05 Про головне
18:20 Новини
18:35 Фінансова перспекти
ва
18:50 Діловий світ
19:20 Starшоу
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Погода
21:45 Концертна програма
"Національні колективи  Та
расові Шевченку"
22:50 Суперлото, Трійка, Ке
но
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:05 Х/ф "Благочестива
Марта"

“1+1”
06:00 "Служба розшуку ді
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 Т/с "Гюльчатай2" (1)
10:55, 11:55 Т/с "Громови 
2"
12:55 "Не бреши мені  4"
13:55 Т/с "Справа лікарів"
14:45 "Красуня за 12 годин  2"

15:40 "Свати  4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Гюльчатай2" (1)
22:15 "Чотири весілля  3"
23:40 ТСН
23:55 Т/с "Касл  2" (2)
00:45 Т/с "Громови  2"

ІНТЕР
05:25 Т/с "Петрович"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мух
тара2"
11:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:40 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Зрозуміти. Пробачи
ти"
17:00 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
18:00 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
21:00 Футбол. Збірна Украї
ни  Збірна США
23:00 Т/с "Петрович"
00:55 Х/ф "Елізабеттаун" (2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
09:45 Одна за всіх
12:10 Даєш молодь!
13:05 Т/с "Ксена  принцеса 
воїн" (1)
14:00 Т/с "Любить не лю
бить" (1)
15:00 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопінгу. По
вернення
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Між нами
00:45 Т/с "Закрита школа"
(2)

ICTV
05:20 Факти
05:45 Світанок
06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Анекдоти поукраїн
ськи
10:25 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
14:00 Анекдоти поукраїн
ськи
14:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
15:05 Т/с "Чужий район2"
16:55 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Т/с "Лісник"
23:45 Х/ф "Місто злодіїв" (2)
01:50 Х/ф "Початок" (2)

СТБ
05:20 "Чужі помилки. Заш
морг для нареченого"
06:00 "Зіркове життя. Перше
кохання зірок3"
06:45 "Усе буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда
про зірок"
09:20 "Моя правда. Борис
Моісеєв. Казки для дорос
лих"
10:15 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
12:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
12:50 "МайстерШеф  2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
19:50 Х/ф "Мамадетек
тив"(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Хата на тата"
00:40 "МайстерШеф  2"

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашкинін
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Віола Тараканова"
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
09:50 Т/с "Щасливі разом"
14:40 Х/ф "Сутінки"
17:05 Т/с "Не родись врод
лива"
18:00 Абзац!
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Молодик" (2)
00:20 Репортер

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
08:30 М/ф (1)
10:10 Т/с "Всі жінки  відьми"
(1)
13:40 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:15 "Орел і Решка"
16:10 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 "Нічне життя"

НТН
05:20 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
15:00 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Зниклі безвісти"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова
не" (2)
23:00 Т/с "Менталіст  5" (2)
00:00 Т/с "Декстер  4" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "Дорожній пат
руль3" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман2" (1)
11:50 Токшоу "Нехай гово
рять. Народна пісня Ольги
Воронець"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:30 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
20:10 Т/с "Шаман2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Ментівські війни
7" (2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний кален
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Украї
но!
06:40 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
07:50 Швидкий сніданок
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Монте Крісто"
11:35 Книга.ua
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Д/ф "Григор Тютюнник.
Доля"
13:15 Погода
13:25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросек
тор
15:40 Погода
15:45 Ближче до народу
16:25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
17:55 Тарас Шевченко в Пе
тербурзі
18:20 Новини
18:40 Фінансова перспекти
ва
18:55 Діловий світ
19:25 Погода
19:25 До 200річчя від дня

народженя Т. Шевченка. Д/ф
"Ген своди"
20:00 Концертна програма
"Національні колективи  Та
расові Шевченку"
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 "Надвечір'я" з Т. Щер
батюк
22:45 Співає Іван Попович
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:05 Х/ф "Клуб жінок"

“1+1”
06:00 "Служба розшуку ді
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 Т/с "Гюльчатай2" (1)
10:50 Т/с "Громови  2"
11:50, 12:50 "Не бреши мені
 4"
13:50 Т/с "Справа лікарів"
14:45 "Красуня за 12 годин 
2"
15:40 "Свати  4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Гюльчатай2" (1)
22:15 "Українські сенсації"
23:30 ТСН
23:45 Т/с "Касл  2" (2)
00:35 "Не бреши мені  4"

ІНТЕР
05:20 Т/с "Петрович"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини

08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мух
тара2"
11:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:40 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Зрозуміти. Пробачи
ти"
17:00 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
18:00 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Серафіма Прек
расна"
23:55 Т/с "Петрович"
01:40 Х/ф "Місце на цвинта
рі" (2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
09:45 Країна У
12:10 Даєш молодь!
13:05 Т/с "Ксена  принцеса 
воїн" (1)
14:00 Т/с "Любить не лю
бить" (1)
15:00 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопінгу. По
вернення
17:00 Т/с "Кухня" (1)
18:00 Розсміши коміка
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)

21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Між нами
00:45 Т/с "Закрита школа" (2)

¡ÓˇÍ‡


про зірок"
19:50 Х/ф "Мамадетек
тив"(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Я соромлюсь свого тіла"
00:15 "МайстерШеф  2"

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

ЩИРО ВІТАЄМО

ICTV
НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Факти
05:50 Світанок
06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Анекдоти поукраїн
ськи
10:25 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
14:00 Анекдоти поукраїн
ськи
14:15 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
15:10 Т/с "Чужий район2"
16:55 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Т/с "Лісник"
23:45 Х/ф "Моторошно голос
но і несамовито близько" (2)
01:55 Х/ф "Залізна леді" (2)

СТБ
05:10 "Чужі помилки. Без го
лови від кохання"
05:50 "Зіркове життя. Куди
зникають зірки"
06:45 "Усе буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда
про зірок"
10:05 Х/ф "Не можу сказати:
"Прощавай"(1)
11:50 "Слідство ведуть екс
трасенси"
12:40 "МайстерШеф  2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашкинін
дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Віола Тараканова"
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
09:50 Т/с "Татусеві дочки"
14:40 Х/ф "Сутінки. Сага.
Молодик" (2)
17:05 Т/с "Не родись врод
лива"
18:00 Абзац!
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Затьмарення" (2)
00:15 Репортер

з 80річчям
ЯНУШ
Альбіну
Петрівну
Сердечно
зичимо
міцного здоров’я,
сили та наснаги.
З повагою,
Боярська міська організація інвалідів
війни, Збройних Сил
та учасників бойових дій

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
08:30 М/ф (1)
10:10 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
13:40 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:15 "Орел і Решка"
16:10 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 "Нічне життя"

09:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
15:00 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Зниклі безвісти"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова
не" (2)
23:00 Т/с "Менталіст  5" (2)
00:00 Т/с "Декстер  4" (3)

ТРК “УКРАЇНА”

НТН
05:20 Т/с "Тайга. Курс вижи
вання"
08:30 Ранковий "Свідок"

06:00 Т/с "Дорожній патруль
4" (1)
07:00 Події

T V – м а р ш р у т – п’ятниця, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний ка
лендар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 17:40 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 15:45,
23:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Укра
їно!
06:40, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Тема дня
07:25, 07:40 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:50 Швидкий сніданок
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Монте Крісто"
11:30 Д/ф "Ген свободи"
12:10, 15:35, 17:25, 21:30
Діловий світ
12:25 Віра. Надія. Любов
13:25 Українського роду
13:45 Х/ф "Назар Стодоля"
15:15 Euronews
15:50 Архіви...Люди...До
лі... Т. Шевченко (Відомий і
невідомий)
17:15 Фінансова перспек
тива

18:00 Церемонія відкриття
Паралімпійських ігор
20:40 Світ поезії. Тарас
Шевченко
21:00 Підсумки дня
21:40 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено, Секун
да удачі
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф "Клуб жінок"

“1+1”
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніда
нок з 1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:10 Т/с "Гюльчатай2" (1)
10:50, 01:35 Т/с "Громови 
2"
11:50, 12:50 "Не бреши ме
ні  4"
13:50 Т/с "Справа лікарів"
14:45 "Красуня за 12 годин
 2"
15:45 Т/с "Свати  4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
20:15 "Казкова Русь"
20:50 "Вечірній Київ  2013
"
22:45 "Супергерої "

23:50 Х/ф "Марадона"

ІНТЕР
05:25 Т/с "Петрович"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:20 Т/с "Повернення
Мухтара2"
11:20, 12:25, 17:00 Д/с
"Слідство вели... з Леоні
дом Каневським"
13:40 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
15:55 "Зрозуміти. Проба
чити"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Серафіма Прек
расна"
23:55 Концерт "Філіп Кір
коров. Інший"
02:50 "Подробиці"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25, 08:20 М/с "Чере
пашки  мутантиніндзя"

7

(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда"
(1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
09:45 Віталька
12:10 Даєш молодь!
13:05 Т/с "Ксена  принце
са  воїн" (1)
14:00 Т/с "Любить не лю
бить" (1)
15:00, 19:00 Панянкасе
лянка
16:00 Ікона стилю
17:00 Пів царства за кохан
ня
18:00 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Завтра не пом
ре ніколи" (2)
22:25 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Між нами
00:45 Т/с "Закрита школа"
(2)

ICTV
05:55 Світанок
06:55 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
07:50, 09:15, 13:00 "Т/с
"Винищувачі"
08:45 Факти. Ранок

12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Т/с "Лісник"
23:45 Х/ф "Арго" (2)
01:45 Х/ф "Моторошно го
лосно і несамовито близь
ко" (2)

СТБ
05:30 "Чужі помилки. Вип
робування для самотньої
мами"
06:10 Х/ф "Аварія  дочка
мента" (1)
07:55, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
09:15 Х/ф "Найчарівніша та
найпривабливіша" (1)
10:55 Х/ф "Принцеса та
жебрачка" (1)
18:00, 22:00 "ВікнаНови
ни"
20:00, 22:35 "Холостяк  4"
00:55 Х/ф "Не можу сказа
ти: "Прощавай" (1)

НОВИЙ КАНАЛ

дзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Віола Таракано
ва"
09:00, 17:05 Т/с "Не ро
дись вродлива"
09:50, 19:05 Т/с "Вороніни"
14:45 Х/ф "Сутінки. Сага.
Затьмарення" (2)
18:00 Абзац!
19:00, 00:05 Репортер
22:00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок: Частина 1" (2)

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30, 16:10 Т/с "Моя прек
расна няня" (1)
08:30 М/ф (1)
10:10 Т/с "Всі жінки  відь
ми" (1)
13:40 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:15, 19:10 "Орел і Решка"
17:15, 23:50 "Розсміши ко
міка"
18:10 "Звана вечеря"
20:10 "КВК 2013"
22:30 "ПрожекторПерісХіл
тон"
00:40 "Нічне життя"

НТН

06:10, 06:55 Kіds Tіme
06:15 М/с "Черепашкинін

07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман2" (1)
11:50 Токшоу "Нехай гово
рять. Блудний батько"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:30 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
20:10 Т/с "Шаман2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Ментівські війни
7" (2)

05:25 Т/с "Тайга. Курс ви
живання"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
14:50, 17:00 Т/с "Ілюзія по
лювання"
16:45, 19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Кохання під
грифом "Цілком таємно"
21:30 Х/ф "Джек Річер"
00:00 Х/ф "Втеча з ЛосАн
джелеса" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Остаточний вердикт
07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 12:50, 17:20, 21:10,
22:30 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман2" (1)
11:50 Токшоу "Нехай гово
рять. Чвари через Варю"
15:00, 23:20 Т/с "ОСА" (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:30 Токшоу "Говорить
Україна"
22:00 Події дня
00:20 Т/с "Ментівські вій
ни7" (2)

T V – м а р ш р у т – с у б о т а, 8
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Підсумки
06:10, 08:10, 08:50, 23:35
Погода
06:15 Х/ф "Вперше заміжня"
08:30 Панянка та кулінар
09:05 Паралімпійські ігри. Бі
атлон (жін. чол.)
13:05 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
13:45 Православний вісник
14:20 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жін.)
15:10 Армія
15:20 Моменти життя
16:25 Театральні сезони
17:15 У гостях у Д. Гордона
18:05 Український акцент
18:35 Х/ф "Тарас Шевченко.
Заповіт"
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:25 Паралімпійські ігри.
Підсумки дня
21:35 Без цензури
22:00 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Ке
но
23:00 Завтра. PRO
23:40 Х/ф "Зимова вишня"
01:20 Підсумки дня

“1+1”
06:15 ТСН
07:00 "Хто там?"
08:05, 08:30 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
08:55 М/ф "Енгрі бердс" (1)
09:00 "Світське життя"
09:55 "Казкова Русь"
10:10, 11:15, 12:15, 13:15 Т/с
"Свати  4" (1)
14:20 "Вечірній Київ  2013"
16:10 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка  5"
19:30 ТСН
20:15 "1+1 удома: 8 березня"
22:00 Х/ф "Чого хочуть жін
ки" (1)
00:30 Х/ф "Жанна Д'Арк" (1)

ІНТЕР
05:40 Т/с "Серафіма Прек
расна"
06:25 Х/ф "Казка про жінку і
чоловіка"
08:00 "Школа доктора Кома
ровського"
08:30 Концерт "Тобі, єдиній"
09:30 "Новини"
10:00 Д/ф "Жванецький.
Одисея одесита"

11:00 Х/ф "Москва сльозам
не вірить"
14:05 Т/с "Не зрікаються, ко
хаючи"
18:00 Х/ф "Підміна в одну
мить"
20:00 "Подробиці"
20:35 Х/ф "Підміна в одну
мить"
22:30 Концерт "8 Березня у
Великому місті"
00:30 Х/ф "Мами"

ТЕТ
06:00, 12:15 М/ф "Правдива
історія Червоної Шапки" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики. Пін
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослідни
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
10:55 М/ф "Діномама" (1)
13:40 Панянкаселянка
15:15 Х/ф "Серцеїдки" (1)
17:30 Х/ф "Завтра не помре
ніколи" (1)
19:55 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:50 Супердискотека 90х

02:05 Х/ф "Міс Березень" (3)

ICTV
05:50 Світанок
07:10 Т/с "Чужий район2"
08:55 Х/ф "Чаклунка"
10:40 Зірка YouTube
11:20 Дача
12:05 Х/ф "За бортом"
14:00 Х/ф "Французький по
цілунок"
15:50 Т/с "На крилах"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
19:50 Т/с "На крилах"
21:40 Х/ф "Наша Russіa. Яй
ця долі"
23:05 Х/ф "Ржевський проти
Наполеона"
00:35 Х/ф "Європейський
жиголо" (2)

СТБ
06:00 Х/ф "Мері Поппінс, до
побачення!" (1)
07:05 "Караоке на Майдані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:10 Х/ф "Камінний гість"
(1)
12:10 "Холостяк  4"

16:40 "Хата на тата"
19:00 "Україна має талант!
6"
22:00 "Детектор брехні  5"
23:00 "Я соромлюсь свого ті
ла"
00:45 Х/ф "Аварія  дочка
мента" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
06:20 М/с "Назад у майбут
нє"
08:10 М/с "Черепашкинін
дзя"
09:05 М/с "Том і Джерішоу"
10:00 Ревізор
12:40 Страсті за Ревізором
14:00 Т/с "Вороніни"
15:40 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок. Частина 1" (2)
18:00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок. Частина 2" (2)
20:00 Х/ф "Місс Конгеніаль
ність"
22:00 ПеданПритула шоу
23:25 Х/ф "Їж, молися, люби"
02:10 Зона ночі

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:00 М/с "Казки Ганса Кріс
тіана Андерсена" (1)
10:00 М/ф "Трістан та Ізоль
да" (1)
11:30 Х/ф "Перший лицар
при дворі короля Артура" (1)
13:10 Т/с "Всі жінки  відьми"
(1)
15:00 "Орел і Решка. СРСР"
16:50 "Орел і Решка. Шопінг"
17:45 Х/ф "Поїздка в Амери
ку" (1)
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:10 Х/ф "Побачення наос
ліп" (2)

НТН
07:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
11:30 "Речовий доказ". Па
роль: джокер
12:00 "Головний свідок"

13:00 "Випадковий свідок"
13:55 "Правда життя. Профе
сія  телеведучий"
14:25 Х/ф "Джек Річер"
17:00 Т/с "Сонька  Золота
ручка"
22:30 Т/с "Висяки"
02:00 Х/ф "Втеча з ЛосАн
джелеса" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
07:10, 08:30 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Т/с "В очікуванні любо
ві" (1)
14:40 Х/ф "Наречена мого
нареченого" (1)
16:30, 19:20 Т/с "Відлига" (1)
19:00 Події
21:20 Х/ф "Про що мовчать
дівчата" (1)
23:10 Ювілейний концерт І.
Аллегрової
01:00 Х/ф "Прощення" (1)

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть$
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас $ цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас $ цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00, 06:35, 08:50, 23:30
Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Х/ф "Тарас Шевчен
ко"
09:00 Околиця
09:25 Подорожуй світом з
Ю. Акуніною
10:00, 12:00 Урочистості
до 200річчя від дня народ
ження Тараса Шевченка
11:05 Як Ваше здоров'я?
13:30 Паралімпійські ігри:
Лижні гонки (чол.)
15:20 Лижні гонки (жін.)
16:55 Біатлон. Кубок світу.
Масстарт (чол.)
17:55 Біатлон. Кубок світу.
Масстарт (жін.)
18:50 Х/ф "Тарас Шевчен
ко"
21:00 Підсумки тижня
22:05 Паралімпійські ігри.
Підсумки дня
22:15 Головний аргумент
22:25 Співає Іван Попович
22:55 Трійка, Кено, Макси
ма
23:00 Ера бізнесу. Підсум
ки
23:40 Токшоу "Дружина"
01:20 Підсумки тижня

“1+1”
06:15 Х/ф "Королівство
кривих дзеркал" (1)
07:40 М/ф (1)
08:10,08:35 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
09:00 "Лотозабава "
10:00 ТСН
10:35 "Світ навиворіт5"
11:40 "Чотири весілля  3"
12:55 "Зіркова хроніка"
14:00 М/ф "Машині казки.
Маша і ведмідь" (1)
14:15 "Міняю жінку  6"
15:45 Х/ф "Манекенниця"
(1)
19:30 "ТСНТиждень"
20:15 "Голос країни 4. Пе
резавантаження"
22:40 "Світське життя"
23:40 "Що? Де? Коли?"
00:45 Х/ф "Етюди втрьох"
(3)

ІНТЕР
05:40 Х/ф "Москва сльо
зам не вірить"
08:10 "Школа доктора Ко
маровського. Невідкладна
допомога"
08:50 "Містечко"
09:30 "Недільні новини"

10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 Д/ф "Шевченко. 200
років самотності"
12:05 Х/ф "Підміна в одну
мить"
16:05 Х/ф "Тариф "Щасли
ва родина"
18:00 Т/с "Фродя"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Фродя"
22:50 Х/ф "Люблю 9 Берез
ня"
00:25 Х/ф "Почуй моє сер
це"

ТЕТ
06:00 М/ф "Діномама" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.
Пінкод" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
10:55 М/ф "Барбі та три
мушкетери" (1)
12:40 Х/ф "Серцеїдки" (1)
14:55 Панянкаселянка
15:50 Мій зможе
17:10 Країна У
19:00 Віталька

21:00 Розсміши коміка
22:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:45 Х/ф "Затягни мене у
пекло" (3)

ICTV
05:50 Дача
06:40 Т/с "Чужий район2"
08:20 Так$і
08:45 Космонавти
09:45 Зірка YouTube
10:50 Козирне життя
11:20 Вам і не снилося!
11:55 Т/с "Лісник"
18:45 Факти тижня з О. Со
коловою
19:40 Х/ф "Холостяцька ве
чірка у Вегасі"
21:55 Х/ф "Холостяцька ве
чірка2. З Вегасу у Бан
гкок" (2)
23:45 Х/ф "Дикий, дикий
Вест"
01:00 Х/ф "Вічно молодий"

СТБ
05:45 Х/ф "Мері Поппінс,
до побачення!" (1)
07:00 "Їмо вдома"
08:00 Х/ф "Мамадетек
тив" (1)
09:00 "Усе буде смачно!"
09:55 "Караоке на Майда

ні"
10:45 Х/ф "Мамадетек
тив" (1)
15:55 "Україна має талант!
6"
19:00 "Битва екстрасенсів.
Свої проти чужих"
21:05 "Один за всіх"
22:15 Х/ф "Мріяти не шкід
ливо" (1)
00:05 Х/ф "Найчарівніша та
найпривабливіша" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
07:45 Церква Христова
08:00 М/с "Черепашкинін
дзя"
10:05 Файна Юкрайна
12:20 Х/ф "Ненсі Дрю"
14:10 Х/ф "Миттєвості
НьюЙорка"
16:00 Х/ф "Чумова п'ятни
ця"
17:50 Х/ф "Місс Конгені
альність"
20:00 Х/ф "Місс Конгені
альність2"
22:00 Х/ф "Охоронець"
00:35 Великі почуття

К1
06:30 "TOP SHOP"

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ
У ФАКТАХ І ЦИФРАХ
Ввечері 24 лютого біля Цен$
тральної районної лікарні Киє$
во$Святошинського району зі$
бралися боярчани, стурбовані
станом медичного обслугову$
вання жителів міста.
Подаємо інформацію, яка бу$
ла оприлюднена на 42$й сесії
Боярської міської ради щодо
стану медичного обслуговуван$
ня. Доповідав заступник голов$
ного лікаря ЦРЛ Андрій Костро$
мін.
Консультативна поліклініка при
ЦРЛ обслуговувує дорослих дітей.
Має 21 кабінет, де прийом пацієн
тів ведуть хірурги, онколог, гастро
ентеролог, кардіологи, урологи,
травматологи, інфекціоніст, ендок
ринолог, пульмонолог, отоларинго
логи, офтальмологи, психіатри, ге
ріатр, наркологи, ендоскопіст, гол
корефлексотерапевт. Окрім того
функціонують процедурний та ма
ніпуляційний кабінети.
Поліклініка має 9 відділень: тера
певтичне, педіатричне, дермато
венерологічне, протитуберкульоз
не, ультразвукової діагностики,
профмедоглядів, функціональної
діагностики, фізіотерапевтичне,
денний стаціонар.
Багатопрофільний стаціонар має
8 відділень і розрахований на 460
ліжок: терапевтичних  120, інфек
ційних  50, об'єднаних хірургічних 
70, травматологічніх  40, невроло
гічних  25, педіатричних  25, по
логових  80, гінекологічних 50 лі
жок.
Амбулаторна та стаціонарна ме
дична допомога надається лікаря
ми із 49 спеціальностей. Штатних
посад лікарів 303,5, фізичних осіб
249, вакантних 54,5 посад. Штат
них посад середнього медичного
персоналу  563,25, фізичних осіб 
407, вакантних посад 156,25.
Для надання невідкладної та ек
стреної медичної допомоги жите
лям Боярки в результаті реоргані
зації районного відділення швидкої
допомоги створено відділення не
відкладної медичної допомоги з 5
пунктами, в тому числі в новій та
старій Боярці, а також Боярська
підстанція Фастівської філії Київ
ського обласного Центру екстре
ної допомоги.
Населення Боярки (за даними
Управління статистики у Києво
Святошинському
районі)
на
04.04.2013 року становить: постій
ного  33,9 тис., наявного  35,3
тис. осіб. Всього у районі  157,2
тис.
У Боярці проживає 1783 ветеран

війни, 26605 осіб, які постраждали
від аварії на ЧАЕС (23443 доросло
го населення, 3162 дітей), 333 лік
відатора, 106 евакуйованих.
Рівень захворюваності  720 (на
10 тис. населення), тоді як серед
ній по району  524 (на 10 тис. на
селення).
У боярчан у 2013 році вперше в
житті виявлено 679 випадків гіпер
тонічної хвороби, 62 випадки ви
разкової хвороби шлунку, 12 інсулі
нозалежних та 104 не інсуліноза
лежних цукрових діабетів, 2 ревма
тоїдних артрити, 5 ревматизмів
серця.
Рівень захворюваності серед ді
тей становить 1777 на 10 тис., тоді
як середній по району  1396.
На диспансерному обліку у фа
хівців ЦРЛ знаходиться 14 тис.
осіб, з них 30 розсіяного склерозу,
263 ревматизму, 1480 виразок,
9650 гіпертоній, 93 ревмотоїдного
артриту, 15 гломерулонефриту, 7
системного вовчака.
Крім того на диспансерному об
ліку у педіатрів ЦРЛ знаходиться
3,9 тис. дітей, з них з цукровим діа
бетом 13, виразкою шлунку  6,
гломерулонефритом  4. а також
160 дітей інвалідів дитинства.
Згідно з Постановою КМУ
№ 1303 від 17.08.2993 р. ці хворі
отримують лікарські засоби безоп
латно за рецептами лікарів.
Захворіло на активний туберку
льоз 52 жителі м. Боярка, із них 18
проживає у історичній частині Бо
ярки.
Бацилярного туберкульозу  20
випадків, з них 7 проживає в старій
частині міста. Пролікованого ту
беркульозу (неактивного) 99 ви
падків, з них 30 в старій частині
м. Боярка.
На обліку у онколога ЦРЛ знахо
диться близько 1 тис. онкологічних
хворих. На обліку у інфекціоніста
ЦРЛ перебуває 20 ВІЛінфікованих
та 5 хворих на СНІД; на обліку у ен
докринолога  965 хворих на цук
ровий діабет, в тому числі 162 хво
рих на інсулінозалежний цукровий
діабет, 2 хворих на нецукровий діа
бет.
В 2013 році для придбання ліків он
кологічним хворим м. Боярка із бюд
жетних коштів виділено 47 694 грн., із
чорнобильського фонду 128 824 грн.
Хворі на інсулінозалежний цукро
вий діабет забезпечені інсуліном цен
тралізовано на суму 1 933 614 грн.
Для придбання цукрознижуючих
пігулок хворим на цукровий діабет
виділено 105 220 грн. з бюджетних
коштів та з чорнобильського фонду

31 179 грн., крім того централізо
вана поставка цукровознижуючих
пігулок на суму 19 324 грн.
Для медикаментозного лікуван
ня хворих на туберкульоз централі
зовано поставлено препаратів на
суму 116 038 грн., закуплено рент
генплівки з бюджету на суму
108 711 грн., туберкуліну на суму
166 375 грн.
Велика увага приділяється дис
пансеризації ветеранів війни м. Бо
ярка, за 2013 рік оглянуто 1783 ве
терани (100 %), направлено на ста
ціонарне лікування та проліковано
442 ветерана, отримали санатор
нокурортне лікування 36 осіб.
Отримали зубне протезування
23 особи на суму 28 999 грн. за
безпечено слуховими апаратами
34 особи на суму  30 731 грн. от
римали ліки безоплатно 1 679 осіб
на суму 129 031 грн.
У поліклініці ЦРЛ функціонує ден
ний стаціонар на 34 ліжка та 10 лі
жок у жіночій консультації. За 2013
рік на ліжках денного стаціонару
проліковано 1138 боярчан. Так, на
22 терапевтичних ліжках проліко
вано 616 пацієнтів, в т.ч. на 2 ен
докринологічних  36 пацієнтів, на
10 неврологічних  294 пацієнта, на
2 хірургічних  11 пацієнтів, на 10 гі
некологічних ліжках жіночої кон
сультації  217 боярчанок.
За 2013 рік в стаціонарі ЦРЛ про
ліковано 16096 хворих, з них 8048
боярчан, проведено в стаціонарі
42992 ліжкодні.
В терапевтичному відділенні
проліковано  1993 боярчан, інфек
ційному відділенні  976, об'єдна
ному хірургічному відділенні 
1590, неврологічному відділенні 
966, гінекологічному відділенні 
541, дитячому  385, травматоло
гічному  901, пологовому відділен
ні  696.
У пологовому будинку народи
лось 388 маленьких боярчан, з них
5 двійнят.
У 2013 році в місті народилося
692 малюка, що на 43 (6,6 %) біль
ше, ніж 2012 року.
Показник народжуваності в м.
Боярка становить 20,4 % (19,5 % в
2012 р.). Померло 605, що на 37
осіб (6,5 %) більше за минулий рік.
Показник смертності становить
17,8 % (16,8 % у 2012 р).
Для покращення умов перебу
вання хворих у стаціонарі ЦРЛ за
вершується капітальний ремонт
травматологочного відділення та
реконструкція з добудовою прий
мального відділення.

28 лютого 2014 року

07:30 М/ф (1)
08:35 М/ф "Трістан та
Ізольда" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:00 "Розсміши коміка"
12:00 "Орел і Решка. Шо
пінг"
13:00 "Орел і Решка.
СРСР"
14:45 "КВК 2013"
18:00 "Вечірній квартал"
19:50 М/ф "Кунгфу Панда"
(1)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Бо я так хочу"
(2)

НТН
05:05 Х/ф "Без права на
провал" (1)
06:20 Т/с "Сонька  Золота
ручка"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Павутиння смер
ті
12:00 "Агенти впливу"
12:50 "Таємниці криміналь
ного світу"
13:15 Х/ф "Кохання під
грифом "Цілком таємно"
15:30 Т/с "Державний за
хист  3"

23:00 "Переломні 80ті"
00:00 Т/с "NCIS: полюван
ня на вбивцю  9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:50 Події
07:10 Х/ф "Наречена мого
нареченого" (1)
09:00 Ласкаво просимо з
Аллою Крутою. В гостях Н.
Мейхер
10:00, 11:00 Таємниці зірок
12:00 Т/с "Дорожній пат
руль 4" (1)
16:00 Т/с "Відлига" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Пристрасті на парке
ті
22:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:30 Великий футбол
01:15 Х/ф "Цькування" (2)

Тут може бути
ша а
Вкалам
ре
Телефон 47$079

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1987
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про заборону діяльності місцевих осередків
Комуністичної партії України та Партії регіонів
Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи злочини про
ти українського народу в листопаді, грудні 2013  січ
ні, лютому 2014 років, з метою недопущення їх у май
бутньому, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Верховної Ради України розгляну
ти резолюцію Боярського віче від 24.02.2014 року
щодо заборони Комуністичної партії України та Партії
регіонів на території України, як організацій, що вчи
нили злочини проти людяності.
2. Дане рішення опублікувати в засобах масової ін
формації.
3. Контроль за виконанням даного рішення поклас
ти на постійну депутатську комісію з питань регла
менту, депутатської діяльності та етики, законності та
правопорядку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1988
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про затвердження форми бюлетеня для
обрання секретаря Ради шляхом
таємного голосування
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зразок бюлетеня для таємного голо
сування з обрання секретаря Боярської міської ради
VІ скликання.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1989
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про обрання секретаря Боярської міської ради
Відповідно до пп. 4 п. 1 ст. 26, пп. 4 п. 3 ст. 42, п. 1
ст. 50, п. 3 ст. 59 Закону України "Про місцеве само
врядування в Україні" та на підставі результатів таєм
ного голосування (протокол № 1 засідання лічильної
комісії позачергової 43 сесії Боярської міської ради VІ
скликання від 25 лютого 2014 року), 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Обрати секретарем Боярської міської ради
Яника Ярослава Миколайовича.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

¡ÓˇÍ‡


Офіційно

28 лютого 2014 року
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія

РІШЕННЯ № 43/1985
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка

РІШЕННЯ № 43/1974
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка

РІШЕННЯ № 43/1975
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка

9

Про створення тимчасової депутатської комісії
щодо вивчення обставин і фальсифікацій
на виборах у жовтні 2010 року в м. Боярка

Про внесення змін до рішення від 21.11.2013 р.
№ 38/1566 "Про заборону продажу алкогольних
напоїв з 23:00 до 8:00"

Про спорудження у Боярці міжконфесійної
каплиці на честь невинно вбитих на Майдані
українських новомучеників

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве са
моврядування в Україні", 

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", 

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Боярської міської ради
від 21.11.2013 № 38/1566, а саме:
п. 1 рішення викласти в такій редакції: "Заборонити
продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в
закладах торгівлі на території міста Боярка з 22:00 до
08:00".
2. Дане рішення підлягає опублікуванню в друкова
ному органі Боярської міської ради газеті "Боярка
інформ".
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на першого заступника міського голови В. А. Скочка.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Спорудити у місті Боярка міжконфесійну капли
цю на честь невинно вбитих на Майдані українських
новомучеників.
2. Протягом місяця оголосити конкурс на визна
чення місця і виконання проекту міжконфесійної
каплиці на честь невинно вбитих на Майдані україн
ських новомучеників.
3. Контроль за виконанням даного рішення поклас
ти на заступника міського голови В. М. Дубовецького
і постійні депутатські комісії з питань містобудування,
архітектури, використання земельних ресурсів, зов
нішньоекономічних зв'язків, з питань духовності, ос
віти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я,
материнства і дитинства.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Створити тимчасову депутатську комісію щодо вивчення обста
вин і фальсифікацій на виборах у жовтні 2010 року в м. Боярка в скла
ді, що додається.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1976
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про заяву депутатів Боярської міської ради
щодо припинення діяльності Боярської міської
організації Партії регіонів та ліквідацію фракції
Партії регіонів у Боярській міській раді шляхом
саморозпуску
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома заяву щодо припинення діяль
ності Боярської міської організації Партії регіонів та
ліквідації фракції Партії регіонів у Боярській міській
раді шляхом саморозпуску.
2. Вважати фракцію Партії регіонів у Боярській
міській раді такою, що припинила свою діяльність у
зв'язку з саморозпуском.
3. Контроль за виконанням даного рішення поклас
ти на секретаря ради, постійну депутатську комісію з
питань регламенту, депутатської діяльності та етики,
законності та правопорядку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1978
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про обов'язкову присутність представників
громадськості на засіданнях постійних
депутатських комісій Боярської міської ради
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Дотримуючись Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", продовжити практику
відкритих засідань постійних депутатських комісій.
2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на секретаря ради та постійну депутатську
комісію з питань регламенту, депутатської діяльності
та етики, законності та правопорядку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1979
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про обов'язкове інформування через ЗМІ
щодо діяльності Боярської міської ради

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1983
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про забезпечення неухильного дотримання
вимог Закону України "Про доступ до публічної
інформації"

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", 

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Обов'язково інформувати через газету "Боярка
інформ", сайт ради та міського голови про діяльність
Боярської міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення поклас
ти на заступника міського голови В. М. Дубовецького
і постійну депутатську комісію з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики, правопорядку та за
конності.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Зобов'язати виконавчий комітет міської ради за
безпечити неухильне дотримання вимог Закону Укра
їни "Про доступ до публічної інформації".
2. Контроль за виконанням даного рішення поклас
ти на секретаря ради та постійну депутатську комісію
з питань регламенту, депутатської діяльності та ети
ки, законності та правопорядку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
засідання позачергової 43 сесії
РІШЕННЯ № 43/1977
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про дострокове припинення повноважень
секретаря Боярської міської ради Д. І. Паливоди
Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", розглянувши заяву секре
таря Боярської міської ради Д. І. Паливоди про звіль
нення його із займаної посади за станом здоров'я, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Достроково припинити повноваження секретаря
Боярської міської ради Дмитра Ігоревича Паливоди .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1984
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про проведення регулярних громадських
слухань не рідше, ніж один раз на квартал
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Проводити громадські слухання щоквартально.
2. Контроль за виконанням даного рішення поклас
ти на секретаря ради та постійну депутатську комісію
з питань регламенту, депутатської діяльності та ети
ки, законності та правопорядку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток
до рішення Боярської
міської ради VІ скликання
№ 43/1975 від 25.02.2014 року

Склад тимчасової депутатської комісії
щодо вивчення обставин і фальсифікацій
на виборах 2010 року
1. А. В. Матейко  депутат міської ради
2. О. Г. Скринник  депутат міської ради
3. В. М. Cафонов  депутат міської ради
4. Р.О. Українець  депутат міської ради
5. О. В. Демидов  депутат міської ради
6. О. А. Мещеряк  представник громадськості
(з правом дорадчого голосу)

голова комісії
член комісії
член комісії
член комісії
член комісії
член комісії

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1980
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про забезпечення приміщенням представників Боярської
самооборони та інших органів організації населення для
функціонування та здійснення постійного контролю за діяльністю
та виконанням рішень Боярської міської ради
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Протягом місяця вирішити питання щодо надання приміщень
представникам Боярської самооборони та іншим органам самоорга
нізації населення для функціонування та здійснення постійного кон
тролю за діяльністю та виконанням рішень Боярської міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступни
ка міського голови В. А. Кухарця, постійну депутатську комісію з пи
тань житловокомунального господарства, енергозбереження, бла
гоустрою міста.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1982
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про заборону здійснювати житлову
забудову в парках ім. Т. Шевченка та Перемоги
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Заборонити здійснювати житлову забудову в парках
ім. Т. Шевченка та Перемоги.
2. Завершити паспортизацію парків міста.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступни
ка міського голови В. А. Кухарця та постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, використання земельних ре
сурсів, адміністративнотериторіального устрою.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 43 сесія
РІШЕННЯ № 43/1986
від 25 лютого 2014 року
м. Боярка
Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста Боярка,
які постраждали під час масових заходів на Майдані
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям міста Боярка, які пос
траждалим під час масових заходів на Майдані, і отримали відповід
ний статус згідно з чинним законодавством України.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступни
ка міського голови В. М. Дубовецького, голову комісії виконавчого
комітету з питань надання матеріальної допомоги.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Важливо

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР:
"НАСИЛЬСТВО: ЙОГО ВИДИ
ТА НАСЛІДКИ"
Українське суспільство визнає існування проблеми жорстокого
поводження з дітьми, а також необхідність здійснення комплексу
послідовних заходів щодо удосконалення системи попередження,
виявлення та подолання цього явища.

Тому з метою підвищення рівня пра
вової культури батьків 26 лютого 2014
року в дошкільному навчальному закла
ді "Даринка" відбулося засідання круг
лого столу для батьків на тему: "На
сильство: його види та наслідки".
Практичний психолог Любов Фарца
бей вважає, що провідну роль у вихо
ванні дітей відіграє сім'я як перший осе
редок виховання людяності, національ
ної свідомості, патріотизму й демокра
тизму. Роботу з батьками було спрямо
вано на розуміння того, що діти насліду
ють приклад дорослого, тому не можна
вимагати від дитини виконання будь
якого правила, якщо дорослі самі не
завжди ним керуються.

Батьки брали активну участь у обгово
ренні важливих проблем, висловлювали
свої думки щодо виховання дітей.
Учасники семінару дійшли висновку,
що в дошкільному навчальному закладі
діти набувають елементарних правових
знань, які є складовою необхідного ді
тям комплексу знань про життя, допов
ненням до знань про навколишній світ,
соціальну дійсність, сприяють форму
ванню в маленьких громадян загально
людських цінностей, що, в свою чергу, є
основою для їх соціалізації.
Любов Дуднікова,
завідуюча ДНЗ "Даринка"

Ваші гроші

ПРО ЗАХОДИ З ПІДТРИМАННЯ
ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Підвищений емоційний фон у країні
спричинює ситуативне збільшення
попиту на ліквідні кошти, у тому числі
на готівку. З метою створення умов
для стабільної діяльності банків та
вчасного виконання ними законних
вимог вкладників та інших кредито$
рів Національний банк України вжив
додаткових заходів щодо підтриман$
ня ліквідності банківської системи.
Зокрема постановою Правління Націо
нального банку України від 21 лютого
2014 року № 86 (далі  Постанова № 86)
передбачені заходи щодо:
надання з 24 лютого 2014 року банкам
додаткової гнучкості в управлінні влас
ною ліквідністю через:
 зменшення частки обов'язкових ре
зервів, яка має формуватися банками
на окремому рахунку в Національному
банку України, з 40 % до 20 % від їх об
сягу, що сформований за попередній
звітний період резервування;
 зменшення мінімального обсягу
обов'язкових резервів, який має збері
гатися щоденно на початок операційно
го дня на кореспондентському рахунку
банків у Національному банку України, з
60 % до 50 % від їх обсягу, що сформо
ваний за попередній період резервуван
ня;
 скасування з 21 лютого 2014 року
обмежень щодо кількості можливих
звернень банків за кредитами рефінан
сування овернайт.

До прийняття Постанови № 86 банки
могли звернутися до Національного
банку України за кредитами рефінансу
вання овернайт під забезпечення не
більше двох разів на тиждень, за креди
тами овернайт без забезпечення  не
більше одного разу на тиждень.
Коментуючи Постанову № 86, дирек
тор Генерального департаменту грошо
вокредитної політики Олена Щербако
ва зазначила, що її норми разом з інши
ми регулюючими заходами Національ
ного банку України дадуть змогу створи
ти для банківської системи додаткові
буфери ліквідності. "За рахунок цього в
короткостроковій перспективі банки
зможуть ефективно нівелювати емоційні
ринкові сплески, у тому числі пов'язані із
ситуативним зростанням попиту на го
тівкові кошти. У подальшому нові мож
ливості можуть бути використані банка
ми для активізації своєї кредитної діяль
ності",  відзначила Олена Щербакова.
Вона також додала, що ухвалені рі
шення відповідають контексту рекомен
дацій міжнародних фінансових організа
цій, у тому числі МВФ, щодо удоскона
лення операційної структури монетар
ної політики та механізмів регулювання
грошовокредитного ринку.
Головне управління
Національного банку України
по м. Києву і
Київській області

28 лютого 2014 року

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ –
НАДІЙНИЙ ЗАСЛІН
ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ
Ціла низка ін$
фекційних хво$
роб, зокрема і та$
ких небезпечних,
як дифтерія, каш$
люк, правець, по$
ліомієліт, кір, епі$
демічний паро$
тит,
краснуха,
скарлатина, ту$
беркульоз, вірус$
ний гепатит "В"
підстерігають
людину протягом
всього життя. Во$
ни завдають ве$
ликої шкоди здо$
ров'ю, ослаблю$
ють
організм,
спричиняють різ$
ні
ускладнення і навіть приз$
водять до смерті. Щороку бакте$
ріальні інфекції в Україні забира$
ють життя більш як 400 дітей.
Збудники таких недуг передають
ся від хворої людини до здорової
повітрянокрапельним шляхом або
через кров (як вірусний гепатит "В")
із дрібними краплинами, які роз
бризкуються при розмові, чханні і
навіть диханні. Для них характерна
летючість і виникнення спалахів як
за місцем проживання, так і в дитя
чих колективах.
На щастя, людство винайшло на
дійний захист від таких інфекцій  це
профілактичні щеплення. Нині ме
дичні працівники мають ефективні
препаративакцини, які сприяють
виробленню організмом дитини і
дорослої людини імунітету проти ін
фекційних захворювань. Збудник
недуги, який проник в організм, не
може в ньому жити і швидко гине під
дією антитіл, що утворюються в ре
зультаті вакцинації.
Завдяки проведенню щеплень у
світі ліквідована така страшна хво
роба як натуральна віспа. Система
тичне проведення щеплень проти
правця, поліомієліту сприяють тому,
що ці небезпечні інфекційні хвороби
трапляються в поодиноких випад
ках.
Дифтерія забирала кожного року
життя сотень тисяч дітей. Небезпека
зараження цією недугою не зникла і
тепер як серед дітей, так і серед до
рослих, яким свого часу не зроблені
з тих чи інших причин щеплення.
Імунізація проти дифтерії прово
диться комбінованою вакциною ра
зом із щепленнями проти кашлюку і
правця, починаючи з трьохмісячного
віку тричі, з інтервалом в 30 діб, а
згодом відповідно у 18 місяців, у 6,
14, 18 років. Дорослим через кожні
10 років.
У КиєвоСвятошинському районі
не отримали щеплень проти кашлю
ка, правця близько 500 дітей до од
ного року, причому 222 із них через
відмову батьків від щеплень, 84 ди
тини у віці старше одного року з цієї
ж причини також залишились не
щепленими.
Існує календар профілактичних
щеплень, згідно з яким вони прово
дяться, і хочу зауважити, що стійкий
імунітет формується тільки тоді, ко
ли суворо дотримується календар і
проводиться повний курс щеплень
згідно з віком.
Перші щеплення в житті новона
роджена дитина отримує в полого
вому стаціонарі у перший день жит
тя. Це щеплення проти надзвичайно
небезпечної хвороби  вірусного ге
патиту "В". І ні в якому разі не можна
відмовлятись від проведення цього
щеплення. На жаль, у КиєвоСвято
шинському районі кожна третя мама
новонародженого немовляти не ба
жає захистити свого малюка від ге
патиту "В", відмовляючись від про

ведення щеплень.
Не секрет, що ситуація із захворю
ванням на туберкульоз стала в країні
загрозливою. Не кращою є вона і в
КиєвоСвятошинському районі. З
року в рік збільшується кількість хво
рих на туберкульоз органів дихання,
зростає кількість заразних форм ту
беркульозу з розпадом легеневої
тканини, що є найнебезпечнішим
для оточуючих, збільшується число
померлих. І що найбільш прикро, в
районі збільшується кількість дітей
та підлітків, які захворіли.
Тому щеплення проти туберкульо
зу є одним із найпотужніших ланцю
гів попередження цієї хвороби, і на
доказ цього служить те, що календа
рем щеплень передбачено, почина
ючи з 3 дня народження дитини, от
римання щеплення проти туберку
льозу. У семирічному віці дітям про
водиться ревакцинація. Не припус
тимо, що проти цієї надзвичайно не
безпечної хвороби не захищено
близько 5 % новонароджених дітей
району через відмови батьків.
Наша країна долучилась до прог
рами боротьби та ліквідації поліомі
єліту. Це захворювання ще назива
ють "Дитячий параліч" і воно стає
причиною інвалідності з дитинства.
Для забезпечення імунітету вико
ристовується вакцина як ін'єкційна,
так і крапельна в залежності від віку.
І знову майже 50 % із нещеплених
проти поліомієліту дітей віком до од
ного року через відмови батьків,
значна кількість незахищених дітей з
цієї ж причини і у інших вікових гру
пах.
Серйозних обертів набирає гемо
фільна інфекція, яка належить до 5
провідних причин смерті дітей віком
від 1 місяця до 5 років. Понад 30 %
дітей хворих на менінгіт, зумовлений
Нів  помирають, а серед тих дітей,
які виживають, 1035 % випадків
захворювання протікає з ускладнен
ням, що нерідко призводить до інва
лідизації. Вакуумна профілактика
нині залишається єдиним способом
боротьби з групою інфекційних зах
ворювань, які спричинює Нів.
З часу запровадження вакцинації
проти Нів (впродовж 3х років)
зменшилась майже вдвічі захворю
ваність на тяжкі форми пневмоній у
дітей віком до 2х років.
Перед щепленням медичний пра
цівник обов'язково оглядає дитину,
оцінює стан її здоров'я і після запису
лікаря про дозвіл на проведення
щеплення, робить щеплення.
Слідкуйте за термінами проведен
ня щеплень своїм дітям, не нехтуйте
порадами медичних працівників і
пам'ятайте: надійний заслін інфек
ційним хворобам  профілактичні
щеплення.
Таїсія Демченко,
головний державний
санітарний лікар
Києво$Святошинського району

Зверніть увагу
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Що? Де? Коли?
1 березня, 13:00

Боярський краєзнавчий музей
Відбудеться відкриття персональної виставки вишиваних робіт "Ві$
зерунки України" творчого тандему матері та доньки Кулініч Емілії
Борисівни та Іванькової Світлани Леонідівни, керівників студії "Ху$
дожня вишивка" Києво$Святошинського районного центру творчості
молоді "Оберіг".

7 березня, 11:00

вул. Т. Шевченка, 82$д,
біля пам'ятника Великому Кобзарю

Відбудеться мітинг$реквієм до 200$річчя з дня народження
Т. Г. Шевченка та вистава "Шевченко очима сучасників".
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МЛИНЦІ НА КЕФІРІ
Потрібно:
 1 л кефіру
 150 мл води
 6 яєць
 1 ч. л. солі
 1 ст. л. цукру
 1 ч. л. соди
 70 мл соняшникової олії
 борошно 1 склянка
Як приготувати:
Яйця з цукром збити міксером. Додати
кефір, воду, сіль, соду. Борошно додавати
поступово, тісто має бути рідким, щоб
млинці вийшли тоненькими. Олію додавати
в останню чергу. Якщо тісто виявилося
густішим, ніж хотілося  додати трохи води,
якщо рідкувате  борошна. Сковорода має
бути добре прогріта, вогонь середній.

- ДПІ у КиєвоСвятошинському

районі повідомляє:

ОРГАНИ МІНДОХОДІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОДОВЖУЮТЬ ВИКОНУВАТИ СВОЇ ФУНКЦІЇ

"Головне управління Міністерства дохо
дів і зборів та податкові інспекції Київської
області продовжують працювати в штат
ному режимі. Центри обслуговування
платників надають громадянам і бізнесу
увесь спектр адміністративних послуг. Ми
були і залишаємось поза політикою. Ми
маємо забезпечити економічну стабіль
ність держави та наповнення бюджетів
усіх рівнів",  повідомив начальник ГУ Мін
доходів у Київській області Олег Нізенко.
Головне завдання органів Міндоходів 
продовжити якісне адміністрування по
датків і надання сервісних послуг. Тільки
за дві декади лютого Центри обслугову
вання платників Київщини надали 8 ти
сяч послуг, при тому, що за весь січень 
11 тисяч. Працівники органів Міндоходів
роблять все необхідне, щоб платники не
відчували будьяких дискомфортів при
сплаті податків.
Платежі до місцевих та державного
бюджету надходять ритмічно, їх динаміка
відповідає темпам соціальноекономічно
го розвитку регіону.
Якщо порівнювати 2014 рік і попередній,
маємо таку ситуацію:
 по податку на доходи фізичних осіб
станом на 24.02.2014 надходження скла
ли 166 млн. грн., що на 3,3 млн. грн. пере
вищує надходження за відповідний період
минулого року;
 по єдиному податку з фізичних осіб
станом на 24.02.2014 надходження пере
вищили 32 млн. грн., що на 16 % більше
від прогнозованого показника та на 4,6
млн. грн. перевищує минулорічні надход
ження;
 по єдиному соціальному внеску ста
ном на 24.02.2014 надходження склали
481,4 млн. грн., що на 23,7 млн. грн. біль
ше минулорічних показників.
"Ми дякуємо всім платникам, які сумлін
но виконують свої податкові зобов'язання,
забезпечуючи стабільне наповнення дер
жавної скарбниці. Адже від цього зале
жить своєчасність соціальних виплат та
функціонування держави",  наголосив на
чальник ГУ Міндоходів у Київській області.

ПРИТУЛОК
ПОТЕБУЄ МІСЦЯ
Громадська організація "Захист
тварин плюс" м. Боярки запрошує до
співпраці всіх небайдужих до долі
безпритульних собак і котів.
Звертаємось до боярської громади
(приватних підприємців і громадян) з
проханням надати організації в тимчасо
ве користування 23 сотки землі на око
лицях міста для розташування там при
тулку для хворих тварин і цуценят, які
знаходяться в процесі влаштування "в
добрі руки".
Силами волонтерів нашої організації та
спонсорів у Боярці простерилізовано по
над 100 собак, влаштовано "в добрі ру
ки" більш як 200 цуценят і 100 кошенят.
Нам вкрай потрібний маленький приту
лок, де можна певний час утримувати тва
рин. Ми будемо вдячні всім за мудрі пора
ди щодо розміщення такого притулку.
Запрошуємо до співпраці: 0958143399
Людмила,
0973950631
Олена,
0636177377 Лада, alostanka@i.ua.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"БОЯРКА $ ВОДОКАНАЛ"
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

 ЕЛЕКТРОМОНТЕРА
ЕЛЕКТРОМОНТЕРА 4, 5 розр.,
 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА 4, 5 розр.,
 ТОКАРЯ 4, 5 розр.
Те л . : 4 6 $ 9 6 6 , 4 1 $ 7 5 3 .
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): ПАТ Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України" в особі філії "Метрологіч
ний центр".
Поштова і електронна адреса: Україна, Київська об
ласть, КиєвоСвятошинський район, м. Боярка, вул. Ма
яковського, 49а. Email:MCBoyarka@naftogaz.net.
2. Місцезнаходження майданчиків (трас) будівництва
(варіанти): Україна, Київська область, КиєвоСвятошин
ський район, м. Боярка, вул. Маяковського, 49а.
3. Характеристика діяльності (об'єкта): завершення
будівництва інженернолабораторного корпуса, зовніш
ніх та внутрішньоплощадкових мереж (орієнтовно за
об'єктамианалогами, належність до об'єктів, що ста
новлять підвищену екологічну небезпеку, наявність
транскордонного впливу). До об'єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку, не відноситься. Транс
кордонний вплив відсутній.
4. Технічні і технологічні дані: в інженернолаборатор
ному корпусі виконується калібрування лічильників та
витратомірів природного газу розміром від DN 50 до
DN 200. Робоче середовище  повітря. Діапазон об'єм
них витрат від 1 до 1750 м3/год. Обсяги калібрувань на
рік  800 од. засобів обліку газу (види та обсяги продук
ції, що виробляється, термін експлуатації).
5. Соціальноекономічна необхідність планової діяль
ності: впровадження високоякісного обладнання з облі
ку газу в Україні.
6. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
 земельних  не потрібні. Державний акт права постій
ного користування землею серії ІІКВ № 000694, заре
єстрований за № 565 від 04.09.2003 р. (площа земель,
що вилучаються в тимчасове і постійне користування,
вид використання);
 сировинних  не потрібні (види, обсяги, місце роз
робки і видобутку, джерела одержання);
 енергетичних  пальне для заправки автотранспорту
і будівельної техніки. Електрична енергія від існуючих
мереж (види, обсяги, джерела);
 водних  під час будівництва  вода на господарсько
побутові потреби в кількості, що визначається проектом
організації будівництва (обсяги, необхідна якість, дже
рела водозабезпечення);

У ВЕЛИКУ УКРАЇНСЬКУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ
З ВЛАСНИМ АВТО
ДР необов`язковий.

ЗП від 3000 грн.

Тел: 067$573$57$50,
050$325$80$53

097 6862988

Вдовиченко
Світлана Миколаївна

Телефон
47$079

(телефонувати з
14.00 до 18.00
з пн. по пт.).

 трудових  під час будівництва  кількість працюючих
визначається проектом організації будівництва.
7. Транспортне забезпечення (при будівництві й
експлуатації): Автотранспортом.
8. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за варіантами: в атмосферному повітрі населених місць
разові концентрації шкідливих домішок не повинні пере
вищувати:діоксид азоту  0,085 мг/м3; оксид вуглецю 
5,0 мг/м3. Звуковий тиск на межі житлової забудови не
повинен перевищувати 55 дБА вдень та 45 дБА вночі.
9. Необхідна екологоінженерна підготовка і захист те
риторії за варіантами: не потрібні.
10. Можливі впливи планової діяльності (при будівниц
тві й експлуатації) на навколишнє середовище:
 клімат і мікроклімат  не впливає;
 повітряне  під час будівництва  викиди вихлопних
газів від автотранспорту і будівельної техніки, забруд
нюючих речовин під час зварювальних робіт і нанесенні
лакофарбових матеріалів; шум від автотранспорту і бу
дівельної техніки;
 водне  водоспоживання, відведення стічних вод;
 грунт  механічне порушення під час виконання
земляних робіт;
 рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти  не
впливає. Заповідні об'єкти в районі розміщення об'єкту
відсутні;
 навколишнє соціальне середовище (населення) 
створення постійних робочих місць;
 навколишнє техногенне середовище  існуючі інже
нерні мережі з електро, водо та теплопостачання, ка
налізації.
11. Відходи виробництва і можливість їх повторного
використання, утилізації, знешкодження або безпечного
захоронення: відходи будівництва повторно використо
вуються, утилізуються, знешкоджуються традиційними
методами, відповідно до вимог природоохоронного за
конодавства України.
12. Обсяг виконання ОВНС: у скороченому обсязі.
13. Участь громадськості: згідно з діючим законодавс
твом України; м. Боярка, вул. Маяковського, 49а.,
(044)4063335. (адреса, телефон і час ознайомлення з
матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій).
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ГОРОСКОП
3 березня  9 березня
ОВЕН
Позаяк цей період не обіцяє вам гран
діозних звершень і вагомих здобутків у ді
ловій сфері, варто вийти з образу
нав’юченого мула і взяти таймаут у
вигляді повноцінного відпочинку задля
відновлення сил.
ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня ви матимете сприятливу
нагоду оптимально виявити свої профе
сійні та творчі здібності й отримати заслу
жену винагороду у вигляді матеріального
заохочення чи підвищення по службі.
БЛИЗНЮКИ
Ближчими днями вас переповнювати
муть творчі задуми та ідеї. Задля успішного
їх здійснення слід зосередитись на пошуку
оптимальних шляхів досягнення мети, не
афішуючи своїх планів, завадити реалізації
яких замислили недоброзичливці.
РАК
Сприятливий тиждень для вирішення
найскладніших завдань. Вагомі здобутки
у професійній діяльності стануть запору
кою успішного кар’єрного зростання та
виникнення нових привабливих перспек
тив.
ЛЕВ
Доволі успішний період. Будьякі пи
тання вирішуватимуться без зайвих
складнощів, удача супроводжуватиме вас
у всіх починаннях. Варто тільки не втрача
ти пильності та уникати будьяких аван
тюр.

КП «ІА «Бояркаінформ»
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЕР А,
МЕНЕДЖЕР А З РЕКЛАМИ
Вимоги: стаж роботи за фахом,
вища освіта.
Офіційне працевлаштування.

Тел.: 47079,
(098) 4432087
Ту т

може бути

Ваша
реклама

ДІВА
Вийти зі складних ситуацій, ймовірність
виникнення яких цього тижня буде доволі
високою, вам допоможуть витримка та
виваженість дій. Ігноруючи дріб’язкові не
порозуміння серед ближчого оточення,
зможете уникнути конфліктних ситуацій.
ТЕРЕЗИ
Напрочуд вдалий час для вирішення
питань особливої важливості та для пози
тивних життєвих змін. Якщо ви мали на
мір здійснити якийсь вагомий проект, змі
нити місце роботи, проживання чи сімей
ний стан, варто це зробити саме зараз.
СКОРПІОН
Вам наразі варто зберігати максималь
ну пильність, аби не втрапити в халепу, яку
заготували для вас недоброзичливці. За
умови контролю над кожною із ситуацій
неприємності можна успішно оминути.
СТРІЛЕЦЬ
Завдяки припливу сил і підвищеній пра
цездатності вам на цьому тижні вдасться
багато чого зробити — від залагодження
складнощів у питаннях, які тривалий час
не знаходили вирішення, до започатку
вання нових перспективних проектів.
КОЗЕРІГ
У вирішенні важливих питань вам нара
зі не варто покладатися на щасливий ви
падок — щоб досягти успішних результа
тів в основній діяльності, доведеться док
ласти максимум зусиль і терпіння.
ВОДОЛІЙ
Вам цей тиждень принесе чимало яск
равих емоцій та захоплюючих вражень,
які ви матимете нагоду почерпнути у ціка
вих зустрічах, приємному спілкуванні та
запаморочливих романтичних пригодах.
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РИБИ
Напрочуд вдалий, успішний період.
Фортуна сприятиме вам у всіх починан
нях, отож не впустіть сприятливої нагоди
отримати від життя те, чого найбільше
прагнете.

