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Читайте “Боярка�інформ” на
сторінках 

КП “ІА “Боярка�інформ”

7 березня біля пам'ятника
Тарасу Шевченку в Боярці відбув$
ся мітинг, присвячений 200$річчю
від дня народження Кобзаря.

В урочистостях взяли участь місь�
кий голова Тарас Добрівський, зас�
тупник міського голови Валерій Дубо�
вецький, секретар Боярської міської
ради Ярослав Яник, депутати Бояр�
ської міської ради, а також представ�
ники громадськості, учні Боярської
ЗОШ №1.

Відкрив мітинг Тарас Добрівський зі
словами: "Ми живемо в особливий
час. Україна стоїть на шляху випробу�
вань та позитивних перетворень. Са�
ме про вільну і щасливу Україну мріяв
наш український пророк".

Заслужений журналіст України, де�
путат Боярської міської ради Ніна
Харчук звернула увагу присутніх на
позачасову актуальність усіх без ви�
нятку творів Тараса Шевченка і прочи�
тала його полум'яні рядки. "І сьогодні
завдяки віршам Кобзаря ми відчуває�
мо його присутність у нашому житті.
Він вже тоді, коли писав свої твори,
знав, що настане цей день, що Украї�
на встане з колін і боронитиме свою
волю".

Поетеса, член Національної спілки
письменників України Тетяна Володай
прочитала свій вірш та повідомила
присутнім, що 1 березня у складі групи
боярчан вона відвідала батьківщину
Тараса Шевченка та місце його остан�
нього спочинку в Каневі: "З Моринців,
з того місця, де 200 років тому у прос�
тій селянській хаті народився Тарас
Шевченко, я привезла гілочки калини
та жменю землиці, щоб і наша Боярка
освятилася присутністю Великого
Кобзаря, його любов'ю до України". 

Свою повагу до Тараса Шевченка
засвідчив лікар�хірург Володимир Ві�
тюк. А ще прозвучали для усіх присут�
ніх рядки Тарасових поезій у виконан�
ні вихованців КЗ "Боярський будинок
культури".

Після покладання квітів до погруддя
Тараса Шевченка урочистості продов�
жилися у Будинку культури, де також
звучали вірші поета та пісні на його
слова.

Те, чого ми, українці, протягом віків
боялися, вкотре підтвердилося $ ро$
сійське віроломство, агресія. Несите
око Путіна знайшло слідом за інши$
ми чужоземними територіями краї$
ну, "щоб загарбать і з собою взять у
домовину". Передбачення пророка
Шевченка? Так! Але не тільки. 

Вся історія стосунків Російської імпе�
рії з Українським народом � яскраве
підтвердження хижацької жадоби стер�
ти з лиця землі таке планетарне явище,
як Україна. І нехай мене звинуватять у
тому, що я підпорядковую Тараса Шев�
ченка політичній злобі дня � не вперше
і, на жаль, не востаннє. Але ми не має�
мо права віддавати Генія минулому � він
потрібен нам сьогодні, як провідник у
людство майбутнього. На фарисейство
треба відповідати Шевченковими сло�
вами, щоб не уподобитися "братії, яка
мовчить собі, витріщивши очі".

1 березня в Україні почалося загар�
бання її території російськими війська�
ми у Криму. Коли це повідомлення роз�
повсюдилося серед присутніх на Бояр�
ському віче, то я зажадала припинити
цю вакханалію, яку організували "раби,
подножки, грязь Москви", адже вони
намагалися руйнувати досить немічну
владу у Боярці. На моє застереження:
"Війна!", така собі боярська пані поваж�
ного віку відповіла: "Война? Ну и что!".
І знову зринуло в пам'яті Шевченкове:

Де нема святої волі,
Не буде там добра ніколи, 
Нащо ж себе таки дурить?
Але доконане руйнування цього дня

таки відбулося. Ближче до півночі неві�

домі на джипі, накинувши зашморг на
погруддя письменника М. Островсько�
го біля Боярського краєзнавчого му�
зею, завалили пам'ятку, яка була вне�
сена до реєстру Українського товарис�
тва охорони пам'яток історії та культу�
ри та мала власний реєстровий номер.
Чому тихцем і вночі? Злочини та ванда�
лізм саме так і здійснюються!

А в цей час окупація України тривала.
Окремо взяті козачки, ніби на догоду
Путіну, підкинули ще один факт на під�
твердження "безчинств бандерівців".
Тарас сказав би: "Мені аж страшно, як
згадаю…" 

Агресія Росії проти України не тільки
продовжується, але й набуває чимдалі
жахливіших форм. "І звір того не зро�
бить, що ви, б'ючи поклони, з братами
дієте…", � писав Шевченко. А "брати"
на численних мітингах заявляють дещо
призабуте � України нема. На диво,
зростає популярність мільярдера Путі�
на в Росії, вже тисячі манкуртів волають
його ім'я щей у деяких регіонах Украї�
ни. Ці яничари�диверсанти топчуть наш
прапор, жаліють убивць�беркутів, зне�
важають і б'ють українців, моїх колег�
журналістів, почесного чемпіона світу
Віталія Кличка… 

Але путінський бліцкриг щодо Украї�
ни не вдався, його порушили наші воя�
ки, які несподівано для імперіалістів
виявили спротив багатотисячному аг�
ресору. Не один українець втирав сльо�
зу, коли наші хлопці без зброї клялись
на вірність Україні. Уже легендарний
військовий командир Юлій Мамчур �
приклад Шевченкового Прометея.

Жить би, жить та славить Бога
І добро творити,
Та божою красою
Людей веселити.
Так же ні.
Тарас Шевченко просив братолюбія,

закликав свою Україну любити до ос�
танньої тяжкої минути. Такий час нас�
тав. Поет не очікував сподіваної волі,
адже "брати" її приспали, тому закли�
кав хиренну волю розбудить, гостро
вигострить сокиру, та й заходитись вже
будить. На жаль, сьогодні сили не рівні,
тому�то розрита могила (наша духов�
ність, історична пам'ять) волає допо�
моги від усіх Адамових дітей. У нашій
європейській хаті � ворог, який посяг�
нув не лише на нашу свободу, але й на
свободу всіх людей:

Не жди тої слави!
Твої люде окрадені,
А панам лукавим…
Нащо здалася козацькая 
Великая слава?!
Особливий цинізм Москви � здійсню�

вати агресію проти України в рік відзна�
чення 200�річчя Тараса Шевченка. Ду�
маю, це не випадково, адже нашого про�
рока нікому не вдавалося принизити, ко�
ли його шанує весь світ, але для убогих
варварів це справді єзуїтське задово�
лення. І знову не вийшло і ніколи не вий�
де. Бо заповіт Тараса невмирущий:

…Борітеся � поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Ніна Харчук,
заслужений журналіст України,
депутат Боярської міської ради

БОЯРКА
ВКЛОНИЛАСЯ 

УКРАЇНСЬКОМУ
ПРОРОКУ
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Наш земляк, 20$річний
боярчанин Нікіта Лахтадир $
один із українських морпі$
хів, які служать у складі
елітного 1$го окремого ба$
тальйону морської піхоти
ВМС ЗС України. Місце
дислокації батальйону $
Феодосія. 

З початком останніх подій у
Криму юнак, як і решта україн�
ських вояків, опинився на віс�
трі подій. Вдома за нього хви�
люються мама Надія Григорів�
на та батько Ігор Васильович.
До речі, Нікіта Лахтадир � пер�
ший боярський юнак, який пі�
шов служити до українського війська на
контрактній основі. Батьки від самого по�
чатку схвально поставилися до синового
вибору життєвого шляху, адже обоє вій�
ськові та служили на флоті. 

"Не відходжу від телевізора, � розпо�
віла Надія Григорівна. � Хоч і дуже пере�
живаю за сина, все ж одно пишаюся
ним. Коли стало відомо про початок
військових провокацій з боку Росії, чо�
ловік повідомив мені, що записався
добровольцем. Я також зробила це". 

"Ситуація у батальйоні непроста. Осо�
бовий склад від початку мав нараховува�

ти 500 бійців. А зараз їх � трохи більше
половини, � розповідає батько Нікіти Ігор
Лахтадир. � Я розмовляв із сином. Їм
складно. Але хлопці тримаються, адже
вони пам'ятають, що присягу давали на
вірність народу України. Відступати не
збираються!

Трохи історії. 1 вересня 1993 року
під Феодосією був сформований 41�й
Окремий батальйон Морської піхоти,
а вже згодом сформовано управління
4�ої Окремої бригади МП ВМСУ.

Сьогодні Морська піхота України � це
окремий батальйон у складі Військ Бере�

гової оборони ВМСУ ЗСУ і входить до
складу Об'єднаних сил швидкого ре�
агування з пунктом дислокації в місті
Феодосія. 

Батьки Нікіти Лахтадиря підтриму�
ють зв'язок із сином по мобільному
телефону. Так вони довідалися про
те, що російські військовики без роз�
пізнавальних знаків заблокували ба�
тальйон. Від морпіхів вимагають
скласти зброю. У відповідь на це осо�
бовий склад 1�го батальйону мор�
ської піхоти ВМС України у Феодосії
на загальних зборах прийняв рішен�
ня стояти за Україну до останнього
матроса.

На пропозицію приєднатися до не�
існуючих "збройних сил Криму" україн�
ські морпіхи у Феодосії відповіли відмо�
вою та вигуками: "Слава морській піхоті!"

Командування та військовослужбовці
батальйону висловили впевненість у
правомірності своїх дій, підтвердили вір�
ність Військовій присязі на вірність укра�
їнському народові. Особовий склад 1�го
окремого батальйону морської піхоти
ВМС ЗС України продовжує контролюва�
ти територію військової частини та вико�
нувати поставлені завдання.

ББООЯЯРРЧЧААННИИНН  УУ  ККРРИИММУУ  
ББООРРООННИИТТЬЬ  ЧЧЕЕССТТЬЬ  ЗЗББООЙЙННИИХХ  ССИИЛЛ  УУККРРААЇЇННИИ
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Водопостачання
Здійснено демонтаж і монтаж водопідйомних

труб на артезіанській свердловині № 22 ВНС�5
та необхідні зварювальні роботи. 

Замінено насосний агрегат на артезіанській
свердловині №4П ВНС�4.

Виконано роботи: 
� по ремонту засувок Ду50 мм на ПНС по вул.

Волгоградській та Ду100 мм в машинному залі
ВНС�4; 

� по усуненню аварійного витоку води Ду50
ВНС�5; 

� по усуненню аварійного витоку води на водо�
гоні Ду150 мм між артезіанськими свердлови�
нами №4 і №5 також №3 і №5 у с. Забір'я.

Проведено ревізію резервного насоса на ПНС
по вул. Полярній.

Водовідведення
Виконані заявки по очищенню трубопроводів

каналізаційної мережі.
Проведено профілактичні роботи на каналіза�

ційній мережі.
Очисні споруди

Виконано роботи по ремонту ерліфта аероб�
ного стабілізатора № 3. 

Виконано ремонт конусоподібного резервуа�
ра Ду6м. Було частково замінено осадовий жо�
лоб�лоток.

Проведено ремонт вентиля Ду60мм�4шт водо�
викидного стояка Ду60мм.

Виконано чистку гідроелеватора та ремонт
пісколовки. 

Електропостачання
Проведено заміну електролічильників на арте�

зіанській свердловині по вул. Декабристів, на
ПНС по вул. Полярній.

Проведено підключення резервного насосу на
КНС�2.

Прокладено електрокабель на КНС�4.
Замінено лічильник на артезіанській свердло�

вині по вул. І. Франка. 

КП «Боярка$Водоканал» повідомляє:

Продовжується робота з боржниками за жит�
лово�комунальні послуги. 

У лютому 2014 року:
� подано 4 судових накази про стягнення за�

боргованості на суму 23 156 грн.; задоволено
позовів на загальну суму 13 268,13 грн.;

� до відділу виконавчої служби подано на ви�
конання 14 рішень сумою 62 062,86 грн.;

� інспекторами рознесено 441 попередження
громадянам про заборгованість за житлово�ко�
мунальні послуги та вивіз ТПВ;

� на засідання комісії при Боярській міській
раді запрошено 214 боржників;

� найгірший рівень оплати мешканцями бу�
динків по вул. Щорса, 25 (21 %), Молодіжній, 2
(43 %), Гоголя,52 (49 %), Бульварній, 61 (49 %);
Сєдова, 9 (69,3 %), Білогородській, 51, к. 2
(73,6%), Ворошилова, 23 (76,6 %).

Впродовж 12 днів березня 2014 року:
� ліквідовано 2 пориви мережі централізова�

ного теплопостачання на перетині вул. Моло�
діжна�Світлогірська; вул. Гоголя;

� згідно із заявками мешканців квартир до
аварійно�диспетчерської служби управління ви�
конано сантехнічних робіт � 19, по електропос�
тачанню � 16, проведено заміну кабелю елек�
тропостачання на будинок Б. Хмельницького,
74; проведені роботи по ремонту двох ліфтових
приміщень: по вул. Лінійній, 28, п. 4, Білогород�
ській, 25, п. 5; ведуться роботи по ремонту п. 1
по вул. Чернишевського, 2; закінчені роботи по
прибиранню ліфтових приямків. 

Працівниками дільниці благоустрою підтри�
мується належний стан вулично�шляхової ме�
режі міста � прибирання прибордюрної частини
вул. Молодіжної, Білогородської; після аварій�
них робіт по ремонту теплотраси проведено
підсипку ґрунтом та щебенем ділянок дороги
Гоголя для подальшого асфальтування (біля
школи № 3); зрізано 7 аварійних дерев, покро�
новано � 4; 

� проведено санітарну обробку та прибрано
сміття з кв. 15 по вул. Білогородській, 43, яку
власник квартири довів до жахливого антисані�
тарного стану; 

� знову виявлена крадіжка в ліфтових примі�
щеннях: 10 березня 2014 року злочинці вкрали
деталі гальмівного пристрою, про випадок пові�
домлено Києво�Святошинське РВ ГУ МВС, ліфт
буде відремонтований до 20.03.2014 року.

Шановні боярчани! 
Розпочато двомісячник благоустрою міста.
14 березня 2014 року працівники КП

"БГВУЖКГ" проведуть прибирання узбіччя до�
роги виїзду з міста Боярка у напрямку с. Віта�
Поштова.

Закликаємо всіх мешканців взяти активну
участь у санітарному прибиранні міста.

НАВЕДИ ПОРЯДОК БІЛЯ СВОЄЇ ОСЕЛІ!
ВІЗЬМИ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

ПО БЛАГОУСТРОЮ РІДНОГО МІСТА!

КП «БГВУЖКГ» повідомляє:

Відповідно до Указу
виконуючого обов'язки
Президента України, го�
лови Верховної Ради Ук�
раїни Олександра Турчи�
нова № 206/2014 від 2
березня 2014 року та від�

повідно до статей 112 та
118 Конституції України
головою Київської об�
ласної державної адмі�
ністрації призначено
Шандру Володимира
Миколайовича.

ПРИЗНАПРИЗНАЧЕНО НОВОГОЧЕНО НОВОГО

ГУБЕРНАГУБЕРНАТТОРОРА КИЇВЩИНИА КИЇВЩИНИ

Біографічна довідка. 
Володимир Ми


колайович 
Шандра народив

ся 11 січня 1963 р.
у місті Зборів,
Те р н о п і л ь с ь к о ї
області.

У 1987 році за

кінчив денне від

ділення Обнін

ського інституту
атомної енергети

ки за спеціальніс

тю атомні елек

тростанції і уста

новки.

Після закінчен

ня інституту, з
квітня 1987 по
листопад 1992
року працював на

Хмельницькій АЕС, де пройшов шлях від оператора
реакторного відділення до провідного інженера з ке

рування реактором.

З 1992 по 2002 рр. працював у реальному секторі
економіки.

У 2002 р. обраний народним депутатом України,
був заступником голови комітету Верховної Ради
України з питань промислової політики і підприєм

ництва.

З лютого 2005 по серпень 2006 року обіймав по

саду Міністра промислової політики України.

У 2006 році закінчив Національну академію управ

ління, де отримав кваліфікацію магістра фінансів.

З грудня 2006 по серпень 2008 року 
 член Нагля

дової ради АТ "Укрексімбанк".

Грудень 2007 
 березень 2010 
 Міністр з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе

лення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Кандидат економічних наук зі спеціальності еконо

міка та управління національним господарством.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня та
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

13 березня 2014 року у
Боярському краєзнавчому
музеї відбулося громад�
ське обговорення ініціати�
ви мешканців міста щодо
встановлення на фасаді КЗ
"Боярський будинок куль�
тури" меморіальної дошки
українському військовому
та громадському діячеві,
письменнику, голові Буда�
ївської волосної ради УПЦ
та Будаївської волосної уп�
рави Київського повіту Ки�
ївської губернії Української
Народної Республіки Мар�
ку Семеновичу Шляховому
(1887�1921). 

У засіданні взяли участь:
заступник міського голови
Валерій Дубовецький,
представники громадської
організації "Боярське Мис�
тецьке Братство", праців�
ники музею, ЦСПР, "Обере�
гу", боярських бібліотек,
Будинку культури. 

Довідка. Марко Шляхо

вий 
 наш земляк, учасник
Першої світової війни, очо

лював Український армій

ський комітет 8
ї армії
(Румунський фронт, кін.
1917 
 поч. 1918 рр.). 

Будаївська волосна уп

рава 
 попередниця Києво

Святошинської районної
ради та районної держав

ної адміністрації. Марко
Шляховий був її першим
очільником, призначений
державною владою Україн

ської Народної Республіки. 

Громада Боярки підтри�
мала цю ініціативу. До того
ж виготовлення меморіаль�
ної дошки не потребувати�
ме фінансування з міського
бюджету, оскільки витрати
беруть на себе місцеві ме�
ценати. 

Вирішено, що меморі�
альну дошку буде встанов�
лено на честь 100�річчя від
початку Першої світової
війни. 

НОВА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАНОВА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВАТИВА

На ім’я міського голо$
ви Тараса Добрівського
надійшло повідомлення
про те, що 7 березня
2014 року на установчих
зборах було створено
Народну раду Боярки. У
зборах взяли участь 58
осіб. Головував на збо$
рах Олександр Гераси$
мов, секретар $ Світлана
Камінська. 

Н о в о с т в о р е н и й
орган функціонува�
тиме як самоврядна
громадська органі�
зація без статусу
юридичної особи
згідно із Законом Ук�
раїни "Про громад�
ські об'єднання". 

Серед завдань �
участь у засіданнях
постійних депутат�
ських комісій, сесій
тощо. 

9 березня 2014 ро�
ку під час Народного

віче громадськість було по�
інформовано про створен�
ня цієї організації. Також
там відбувся спільний мо�
лебень за участю представ�
ників УПЦ КП отця Максима
Кравчука та УАПЦ Димитрія
Присяжного. Усі присутні
молитовно вшанували
пам'ять Великого Кобзаря
та помолилися за мир у на�
шій державі. 

СТВОРЕНО НАРОДНУ РСТВОРЕНО НАРОДНУ РАДУ БОЯРКИАДУ БОЯРКИ

ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
ВИЗНАЧЕНО

Про підготовку до майбутніх ви�
борів доповіла присутнім під час
апаратної наради Києво�Свято�
шинської районної державної адмі�
ністрації начальник відділу ведення
Держреєстру виборців Лілія Дан�
ченко. Спільно з органами місцево�
го самоврядування було проведено
роботу з уточнення списків вибор�
ців, яких нині в районі � 140045 осіб. 

Згідно з Постановою ЦВК № 11
від 24 січня 2012 року "Про порядок
створення виборчих дільниць на
постійній основі", вже сформовано
та зареєстровано в ЦВК кількість
виборчих дільниць із визначеними
межами, порядковим номером,
уточненим приміщенням для голо�
сування та роботи виборчої комісії:
84 звичайні і дві спеціальні, розта�
шовані в приміщеннях Боярської
центральної та Вишнівської міської
лікарень для волевиявлення тих,
хто знаходиться на стаціонарному
лікуванні. "Враховуючи, що кіль�
кість виборців не може перевищу�
вати 2,5 тис. осіб, � наголосила Лі�
лія Сергіївна, � додатково до існую�
чих утворено ще 5 звичайних ви�
борчих дільниць: одну � в Петрів�
ському, ще по дві � у Боярці та Софі�
ївській Борщагівці". 

Також вона надала роз'яснення з
питання чинності місцевих рефе�
рендумів: "Закон України "Про Все�
український та місцевий референ�
думи", яким у 1991 році було врегу�
льовано питання ініціювання та під�
готовки місцевого референдуму,
згідно з п. 4 розділу 13 "Прикінце�
вих положень Закону України "Про

Всеукраїнський референдум від 6
листопада 2012 року" визнано та�
ким, що втратив чинність. Тому в
Україні жоден із чинних законів не
визначає порядку проведення міс�
цевих референдумів � механізм ре�
алізації права громадян на прий�
няття рішень місцевого значення
таким чином відсутній. І проведен�
ня будь�якого місцевого референ�
думу, за існуючою нормативно�пра�
вовою базою, є неможливим на
сьогоднішній день". 

НА ЧАСІ $ БЛАГОУСТРІЙ
Під час апаратної наради йшлося

і про початок місячника з благоус�
трою, який має відбутися в нашому
районі з 10 березня по 8 травня.
Зокрема, про те, за якими розцін�
ками прийматиме сміття районний
полігон, підпорядкований ВУЖКГ.
Це питання буде врегульовано � по�
обіцяв заступник голови РДА Мико�
ла Ляшенко: "Під час проведення
двомісячника полігон прийматиме
сміття за зниженими цінами й на�
віть у борг. При цьому обмежень у
прийомі не буде. Протягом зими на
полігоні проводилися відповідні ро�
боти з утрамбування сміття, щоб
можна було приймати нове. Низка
помилок в роботі, виявлена під час
перевірки, вже виправлена". 

ДОРОГИ РЕМОНТУВАТИ 
НЕМАЄ ЧИМ

Щодо ремонту розбитих за зиму
вантажівками доріг, за інформацією
Миколи Ляшенка, є проблеми. В
райДУ асфальту на ремонт доріг не
буде до кінця місяця � підприємство
перейшло на скорочений робочий
тиждень, певна кількість працівни�
ків звільнилася, а інші пішли у від�
пустку за власний рахунок: немає
газу. Поки є мокрий асфальт, під�
приємство виконує лише роботи з
ямкового ремонту доріг. 

Але проблема не лише в цьому.
Практично всі місцеві ради мають
перед дорожніми підприємствами
кредиторську заборгованість за
минулий рік. І поки ці борги не бу�
дуть погашені, ніхто дороги ремон�
тувати не буде, навіть за спонсор�
ські кошти. 

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ ПРОВО$
ДЯТЬСЯ ВЧАСНО

Як доповів начальник райуправ�
ління соціального захисту населен�
ня Сергій Черток, у січні�березні бу�
ло сплачено 35 млн. 33 тис. 802 грн.
Із них: одноразової допомоги при
народженні дитини � 23 млн. 217
тис. грн., допомоги при усиновлен�
ні � 78 тис. 602 грн., допомоги у
зв'язку з вагітністю та пологами �
304 тис. грн., по догляду за дити�
ною до трирічного віку �   3 млн. 910
тис. грн., допомоги на дітей, які пе�
ребувають під опікою � 1 млн. 192
тис. 870 грн., допомоги на дітей
одиноким матерям � 2 млн. 100 тис.
600 грн., допомоги сім'ям з дітьми �
30 млн. 803 тис. 72 грн., допомоги ін�
валідам з дитинства � 3 млн. 745 тис.
грн., малозабезпеченим сім'ям � 294
тис. 430 грн., тимчасової державної
допомоги � 191 тис. 300 грн. 

При цьому за березень є креди�
торська заборгованість щодо вип�
лат соціальної допомоги на утри�
мання дітей�сиріт, позбавлених
батьківського піклування та при�
йомним сім'ям, що складає 177 тис.
413,15 грн., з виплат постраждалим
від аварії на ЧАЕС � 1 млн. 600 тис.
245,96 грн. через те, що фінансу�
вання на ці видатки відсутнє. 

Що ж до пільгових перевезень, то
Сергій Петрович зауважив: на сьо�
годні є кредиторська заборгова�
ність за минулі роки у сумі 914 тис.
680 грн., з яких погашено лише
112 тис. 492,74 грн. 

районуНовини
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Громадське обговорення проводить�
ся виконавчим комітетом Боярської
міської ради з метою залучення пред�
ставників громадськості до розгляду
пропозицій щодо перейменування ву�
лиць та врахування громадської думки
під час прийняття відповідного рішен�
ня. Участь у громадському обговоренні
можуть брати фізичні та юридичні осо�
би, а також громадські об'єднання, що
не є юридичними особами.

Пропозиції (зауваження) учасників
громадського обговорення подаються
до виконавчого комітету Боярської
міської ради у письмовій формі чи
електронною поштою із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та адреси
особи, яка їх подає, у строк, передба�
чений в інформаційному повідомленні
про проведення громадського обгово�
рення, але не менш як протягом 30 днів
з дати опублікування повідомлення про
його проведення. 

Обговорення проводиться з
14.03.2014 р. до 14.05.2014 р., після
чого питання буде винесене на розгляд
постійної депутатської комісії з питань
містобудування, архітектури, земель�
них ресурсів та адміністративно�тери�
торіального устрою Боярської міської
ради. Рішення щодо перейменування
вулиць міста приймає сесія міської ра�
ди. Виконавчий орган міської ради
приймає рішення щодо коригування ву�
лиць міста та направляє звернення до
Київської обласної філії державного
підприємства "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України щодо вне�
сення змін до словників Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно.

У ході громадського обговорення бу�
дуть проведені громадські слухання та
протокольно фіксуватимуться всі про�
позиції (зауваження). Про дату та час
проведення засідання громадськість
буде проінформовано додатково у за�
собах масової інформації.

До виконавчого комітету Боярської
міської ради надійшли пропозиції від
громадськості щодо зміни назв вулиць
міста Боярка, а саме: 

� площу Леніна перейменувати на
площу Михайлівську;

� вулицю Леніна перейменувати на
вулицю Героїв Майдану;

� передбачити детальним планом те�
риторії центральної частини міста Бо�
ярка в парку Перемоги "Алею слави Не�
бесної Сотні".

Протягом 14 днів після закінчення
строку подання пропозицій (заува�
жень), виконавчий комітет Боярської
міської ради буде здійснювати узагаль�
нення, а також підготовить звіт, у якому
буде зазначено організатора, зміст пи�
тання, що виносилося на громадське
обговорення, інформацію про осіб, які
взяли участь в обговоренні порушеного
питання, а також узагальнений аналіз
пропозицій (зауважень), що надійшли
під час проведення громадського обго�
ворення.

Для розгляду та  обговорення публі�
кується рішення виконкому № 103/10
від 06.11.2012 р. "Про коригування пе�
реліку вулиць міста Боярка".

Адреса виконавчого комітету Бояр�
ської міської ради: 08154, м. Боярка,
вул. Білогородська, 13, тел.: (04598)
41�815, е�mail: boyarka�rada@ukr.net.
Відповідальний за організацію розгля�
ду пропозицій (зауважень) громадсько�
го обговорення перейменування ву�
лиць м. Боярка � головний спеціаліст з
питань архітектури виконавчого коміте�
ту Боярської міської ради Романюк
Андрій Олександрович.

Громадське обговорення здійснюва�
тиметься у відповідності до Конституції
України, Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закону Ук�
раїни "Про присвоєння юридичним
особам та об'єктам права власності
імен (псевдонімів) фізичних осіб, юві�
лейних та святкових дат, назв і дат істо�
ричних подій", Порядку проведення
громадського обговорення під час роз�
гляду питань про присвоєння юридич�
ним особам та об'єктам права власнос�
ті, які за ними закріплені, об'єктам пра�
ва власності, які належать фізичним
особам, імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і
дат історичних подій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 24.10.2012р. № 989.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 
щодо громадського обговореннящодо громадського обговорення

перейменування вулиць перейменування вулиць 
м. Бояркам. Боярка

Про нову редакцію рішення

виконавчого комітету Боярської

міської ради від 07.08.2012 р. за

№ 74/1 "Про коригування переліку

вулиць міста Боярка"

Про нову редакцію рішення виконав�
чого комітету Боярської міської ради
від 07.08.2012 р. за № 74/1 "Про кори�
гування переліку вулиць міста Боярка",
керуючись ст. 37 та ст. 31 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Про нову редакцію рішення вико�
навчого комітету Боярської міської ра�
ди від 07.08.2012 р. за № 74/1 "Про ко�
ригування переліку вулиць міста Бояр�
ка" (Додаток 1).

2. Контроль за даним рішенням пок�
ласти на заступника міського голови з
відповідного напрямку.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   В. А. СКОЧКО   

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 103/10
від 6 листопада  2012 року    м. Боярка

Додаток до рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради № 103/10 від 06.11. 2012р.

Перелік вулиць міста Боярка Києво�Святошинського району 

Перелік провулків міста Боярка

Перелік тупиків міста Боярка

Перелік вулиць садових товариств м. Боярка

1. Локомотивна 16. Лінія 12 31. Лінія 29

2. Підлісна 17. Лінія 13 32. Лінія 30

3. Південно�Західна 18. Лінія 14 33. Лінія 31

4. Проїзд Симиренка 19. Лінія 15 34. Лінія 32

5. Проїзд Тімірязєва 20. Лінія 17 35. Лінія 33

6. Лінія 1 21. Лінія 18 36. Лінія 34

7. Лінія 2 22. Лінія 19 37. Лінія 35

8. Лінія 3 23. Лінія 20 38. Лінія 36

9. Лінія 4 24. Лінія 22 39. Лінія 37

10. Лінія 5 25. Лінія 23 40. Лінія 38

11. Лінія 6 26. Лінія 24 41. Лінія 39

12. Лінія 7 27. Лінія 25 42. Лінія 40

13. Лінія 8 28. Лінія 26

14. Лінія 9 29. Лінія 27

15. Лінія 10 30. Лінія 28

1. Білогородський 4. Іванівський

2. Вітвистий 5. Набережний

3. Зелений 6. УТОС

1. Артеківський 17. Криворізький 31. Сахалінський

2. Байкальський 18. Кримський 32. Сосновий

3. Базарний 19. Лікарняний 33. Старий

4. Банний 20. Лісний 34. Сумський

5. Білогородський 21. Матросова 35. Тублікарня

6. Васильківський 22. Малий 36. Харківський

7. Вокзальний 23. Озерний 37. Чернігівський

8. Волинський 24. Парковий 38. Читинський

9. Донбаський 25. Полтавський

10. Жовтневий 26. Пролетарський

11. Житомирський 27. П'ятигірський

12. Затишний 28. Радгоспний

13. Зелений 29. Руднєва

14. Київський 30. Санітарний

1. Агрономічна 46. Індустріальна 91. Нова

2. Азовська 47. Іркутська 92. Набережна
3. Амбулаторна 48. Кавказька 93. Новобогданівська
4. О. Андріяшева 49. Калініна 94. М. Островського

5. Артилерійська 50. Капітальна 95. Паркова

6. Баумана 51. Квіткова 96. Партизанська
7. 8 Березня 52. Комсомольска 97. А. Пастернака
8. Д. Бідного 53. Кірова 98. Піонерська

9. Білогородська 54. Лейтенанта Кібенка 99. І�ша Піщана

10. Богданівська 55. Київська 100. ІІ�га Піщана

11. Богунського 56. І. Крилова 101. Першотравнева

12. Боженко 57. Крупської 102. Петровського

13. Будаївська 58. І. Коваленка 103. Печерська

14. Будьоного 59. Кооперативна 104. Польова

15. Будівельна 60. Комсомольців 20�х    років 105. Полярна

16. Бульварна 61. Коротка 106. Прорізна

17. Васильківська 62. Космонавтів 107. Проектуєма
18. Ватутіна 63. Котовського 108. Пролетарська
19. Вишнева 64. Короленка 109. О. Пушкіна

20. Воз'єднання 65. М. Коцюбинського 110. Радянська

21. Вокзальна 66. Колгоспна 111. І. Рєпіна
22. Волгоградська 67. Лазо 112. Садова
23. Ворошилова 68. М. Лисенка 113. Саксаганського

24. Газова 69. Лісний кордон 114. В. Самійленка

25. Герцена 70. Лікарняна 115. Сахалінська

26. М. Гоголя 71. Лінійна 116. Світлогірська

27. Горького 72. Лінія 11 117. Свободи

28. Громова 73. Лінія 16 118. Сєдова

29. Дачна 74. Лінія 21 119. Серафімовича

30. Дежньова 75. Лугова 120. Сільгосптехнікум

31. Дзержинського 76. Лісодослідна 121. Сонячна

32. Декабристів 77. Лісна 122. Студентська

33. Деснянська 78. Лісництво 123. Східна

34. Дніпровська 79. Леніна 124. Тарасівська

35. Енгельса 80. Площа Леніна 125. Таращанська

36. Жовтнева 81. М. Лермонтова 126. Л. Толстого

37. 40 років Жовтня 82. Ленінградська 127. Територія технікуму

38. 50 років Жовтня 83. Магістральна 128. І. Тургенєва

39. Жуковського 84. Матросова 129. Уральська

40. Заводська 85. Маяковського 130. Лесі Українки

41. Загородня 86. Мічуріна 131. Фестивальна

42. Залізнична 87. Миру 132. І. Франка

43. Зеленогірська 88. Молодіжна 133. Фрунзе

44. Зелена 89. Московська 134. Фурманова

45. Зоряна 90. М. Некрасова 135. Б. Хмельницького

136. Хрещатик 142. Щорса

137. Чапаєва 143. Яблунева

138. Чкалова 144. Ягідна

139. Черешнева 145. Ясна

140. Чернишевського

141. Т. Шевченка

11 березня 2014 року під голову$

ванням першого заступника місько$

го голови Валерія Скочка відбулось

чергове засідання виконавчого ко$

мітету Боярської міської ради. У ро$

боті виконкому взяли участь чотири

представники новоствореної На$

родної ради Боярки. Таким чином

громадськість міста долучилася до

роботи органів місцевого самовря$

дування. 

Передбачені порядком денним пи�
тання діяльності виконкому, житлово�
комунальні, архітектурні, житлові пи�
тання були розглянуті, а дозволи на
розміщення об'єктів торгівлі, побуту,
виробництв були надані. 

Члени виконкому прийняли відповід�
ні рішення, з якими можна ознайомити�
ся на сторінках цього випуску газети. 

ГРОМАДСЬКІСТЬ ДОЛУЧИЛАСЯ 

ДО РОБОТИ ВИКОНКОМУ
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Недільного ранку, 2 березня,

випадкові перехожі та діти, які

за звичкою гралися на подвір'ї

Боярської ЗОШ №2, побачили

розбитий дощенту пам'ятник

М. Островському, який впро$

довж кількох десятиліть стояв

біля Боярського краєзнавчого

музею.

Час проливати світло, 
а не творити темні

справи
Спочатку не сміливо, а потім

завзято ці хлопці взялися допома�
гати працівникам музею збирати
уламки погруддя. І це для них, га�
даємо, стало кращою наукою, ніж
численні розповіді вчителів про
повагу до своєї історії. 

Міський голова Тарас Добрів�
ський вважає руйнування пам'ят�
ника М. Островському варварс�
твом. "Коли йдеться про руйну�
вання чого б то не було під покро�
вом ночі, можу сказати тільки од�
не. Люди, які зробили це, не були
переконані в своїй правоті. Істо�
рія, на жаль, завжди обслуговува�
ла ідеологію. І в цьому питанні
завжди було багато темних плям.
Нині ж настав час, коли слід про�
ливати світло, а не творити темні
справи. 

Думаю, що особи, які на влас�
ний розсуд вирішили за всю гро�
маду міста, насправді просто не
знали, чим зайнятися. Краще б
спрямували енергію на допомогу
іншим людям, які потребують під�
тримки суспільства".

Свою думку з приводу руйну�
вання пам'ятника висловила ди�
ректор Боярського краєзнавчого
музею Любов Кравченко.

Чим завинив 
Микола Островський?
2 березня 2014 р. о 00 год. 30

хв. невідомі особи знищили
пам'ятник письменнику М. Ост�
ровському (автори В. Клоков та В.
Одинець), який у 1974 році був
встановлений на території Бояр�
ського краєзнавчого музею (охо�
ронний № 1230�а). Цей пам'ятник
має мистецьку цінність і є культур�
ним надбанням нашого народу.

Мені шкода людей, які скоїли
цей ганебний вчинок. Шкода, що
вони мають таку убогу душу, хоч і
їздять на дорогих "Мерседесах".
Саме в прощенну неділю їм захо�
тілося скоїти злочин. Я не знаю,
чим вони мотивували свій вчинок,
але я прекрасно розумію, що ці
"герої", навіть уявлення не мають,
хто такий М. Островський. 

То ж хочу, хлопці, вам розповіс�
ти: Микола Островський � не кат і
не окупант, а простий український
юнак, який у свої 16 років, як і ге�
рої нашого Майдану, мріяв про
світле, справедливе життя для

свого народу. Він з романтизмом
кинувся у вир подій Жовтневої ре�
волюції, яка не виправдала його
сподівань. 

Згодом Коля Островський напи�
ше в листі своїй знайомій: "Порыв
… желания жить своей мечтой
бросил меня  в армию в 1920 г., но
я быстро понял, что душить кого�
то � не значит защищать свободу". 

Доля прикувала молодого чоло�
віка до ліжка на довгі дев'ять ро�
ків. Сліпий, нерухомий, з окосте�
нілим хребтом, з постійними фі�
зичними болями, коли рука сама
тягнеться до револьвера, він зби�
рає волю в кулак і приймає рішен�
ня: "Умій жити і тоді, коли життя
стає нестерпним, зроби його ко�
рисним". 

І він робить! Він пише книгу � не
автобіографію, а роман "Як гарту�
валася сталь". З цією книгою ук�
раїнські воїни визволяли свою
Батьківщину від фашистської на�
вали. Цей твір вселив у душі бага�
тьох людей з фізичними вадами
розуміння, що найдорожче у світі �
це життя і що за своє життя, за
своє місце під сонцем потрібно
боротись. 

У Боярському краєзнавчому му�
зеї є багато спогадів художників,
поетів, письменників з фізичними
вадами, які розповідають, що са�
ме книга М. Островського навчи�
ла їх жити і дала можливість відчу�
ти себе повноцінними громадяна�
ми суспільства.

І як не дивно, саме наш україн�
ський хлопець Микола Остров�
ський для мільйонів китайських
молодих людей є прикладом для
наслідування: як потрібно любити
свою Батьківщину. В музейній
книзі відгуків є запис одного з ки�
тайських екскурсантів: "На приме�
ре Павки Корчагина мы учим мо�
лодежь любить свою Родину и ра�
ботать во имя своей Родины".

Мабуть, саме тому китайський
народ сьогодні має великі досяг�
нення в економіці. Ми ж свою мо�
лодь виховуємо на американських
бойовиках та особистому ванда�
лізмі. 

Будь�який пам'ятник у цивілізо�
ваному суспільстві демонтується
відкрито, якщо є якісь ідеологічні
розбіжності, а те, що зробили ви,
хлопці, перед Великим Християн�
ським постом � це злочин перед
людьми і перед Богом.

Я, мабуть, ніколи не зрозумію:
чим завинив письменник Микола
Островський перед вами ?

Можливо, це провокація, щоб
знищити паростки демократії, які
щойно зародились в нашій неза�
лежній Україні?

Любов Кравченко, 

директор Боярського 

краєзнавчого музею

РЕВОЛЮЦІЯ ЧИ РУЙНАЦІЯ?

Перша зупинка � у селі Моринці, де
прочани відвідали Національний заповід�
ник "Батьківщина Та�
раса Шевченка". Зда�
валося, усе в цьому
місці дихає дотиком
до особистості плане�
тарного масштабу,
яким по праву можна
назвати Тараса Шев�
ченка.

Бідна селянська ха�
та, де народився ма�
ленький Тарас, спону�
кала до думок про ве�
лич людського духу,
про глибину його гу�
манізму та любові до
Батьківщини.

Учасники подорожі
мали змогу побувати і
біля могили матері Та�
раса Шевченка Кате�
рини Якимівни Шев�
ченко. Отець Дмитро
молитовно вшанував
матір великого україн�
ського страдника.

Незабутніми стали і відвідини села Шев�
ченкове, яке увійшло до духовної історії
України під назвою Кирилівка або Керелів�
ка (саме так називали село у ХІХ ст.).

І нарешті � Тарасова гора у Каневі. Під�
йом сходинками. Все ближче і ближче не�
бо, звідки на Україну та співвітчизників
дивиться наш геній Тарас Шевченко.

Молитовне єднання, яке того дня відчу�
ли учасники подорожі, створило особли�
вий духовний настрій. 

Переживання останніх місяців, коли
впав "колос на глиняних ногах" і кожен ук�
раїнець раптом усвідомив, що воля, яку
заповів Тарас Шевченко, нарешті набли�
зилася як ніколи. Спільні молитви, які

здатні примирити найглибші розбіжності,
� такий духовний подарунок отримав ко�
жен учасник подорожі. 

ДО ТДО ТАРАРАСА НА ЧЕРКАЩИНУАСА НА ЧЕРКАЩИНУ

1 березня відбулася подорож
групи прочан з Боярки,

Вишневого та Києва на чолі з
настоятелем Свято$Покровської

парафії м. Боярка отцем
Димитрієм Присяжним

Шевченківськими місцями
Черкащини.

О ф о р м л е н н я
святкової зали
стало першим
акордом заходу.
Тут було розгор�
нуто виставку ма�
люнків вихован�
ців Навчально�
о з д о р о в ч о г о
комплексу Київ�
ського військово�
го ліцею імені
І. Богуна, картин
зі шкіри майстра
д е к о р а т и в н о �
п р и к л а д н о г о
мистецтва Ніни
Знови та робіт
боярського ху�
дожника Володи�
мира Відеречка. Щодо останніх, то най�
більш вдалими сам автор вважає нові ро�
боти, у яких поєдналися полум'яне слово
поета, історичне минуле України та її сьо�
годення. Це і українець біля розбитого
корита на роздоріжжі "Європа�Азія�мит�
ний союз�Євросоюз" під величезним го�
динником, який невпинно відлічує час, і
селянин під Олександрійським стовпом з
простягненою в руці шапкою, який не ба�
чить, куди вказує булавою Богдан Хмель�
ницький, і козак�українець під вентилем
на газовій трубі, до якого тягнеться рука в
перснях�діамантах. 

Основу ж власне літературно�музичної
програми становив концерт, підготовле�
ний Народним хором ветеранів праці та
дітей війни "Надія" під керівництвом Люд�
мили Горлінської, концертмейстер � Ана�
толій Пузир. У програмі концерту прозву�
чали покладені на музику уривки з поем
Т. Г. Шевченка "Причинна", "Тарасова
ніч", "Тополя", "Думка". А пісню "Леле�

ченьки" хор присвятив героям Майдану �
"Небесній сотні".

Колектив хору представив на розсуд
слухачів новий репертуар. До речі, місце
для репетицій (трапезну палату)  надав
хору о. Димитрій Присяжний, а перший
виступ хору з новою програмою відбувся
9 березня в Свято�Покровському храмі. 

У програмі заходу також прозвучали
вірші Тараса Шевченка у виконанні уче�
ниць Боярської ЗОШ № 1, боярського ху�
дожника та поета Андрія Ткаченка та ав�
торські поезії Володимира Токовенка. А
справжньою родзинкою заходу став го�
лос бандури, яка промовляла до присут�
ніх в руках Лілії Коваленко словами Шев�
ченкових "Гайдамак".

Найпотужніший � фінальний акорд за�
ходу. Тому що звучить "Молитва за Украї�
ну", яку всі присутні виконують стоячи…

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ПОЕТ ЖИВЕ В СЕРЦЯХ ПОЕТ ЖИВЕ В СЕРЦЯХ 

СВОГО НАРОДУСВОГО НАРОДУ

Літературно$музичну програму до 200$
річчя Тараса Шевченка під такою назвою

було презентовано 12 березня в
приміщенні Центру соціально$

психологічної реабілітації населення.
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Майбутнє кожної нації визначає
освіта. Нині, як ніколи, ми поверта$
ємось до джерел народного буття,
до історії народу, традицій наших
предків, прокладаємо місток єд$
нання сьогодення з минулим. Бага$
тюща духовна спадщина України,
яка творилася тисячами років, не
повинна бути забутою. Тому сьо$
годні всі ці скарби ми інтегруємо в
дошкільну освіту, формуємо новий
тип українця $ не споживача, а твор$
ця.

Нову систему людських цінностей
творить наш педагогічний колектив,
реалізуючи це в системі педагогічних
впливів, зокрема в освітньо�виховній
роботі з дітьми. І тут не обійтися без
використання народної пісні, танцю,
звичаїв та звучання рідної мови. 

Як пізнавати секрети рідної мови та
навчати цьому діток? Відповідь на це
питання знає вихователь вищої катего�
рії, "вихователь � методист" Ірина Ко�

пил, яка володіє великим досвідом
навчання дошкільнят мовленнєвій
творчості. Її творча лабораторія стала
пошуком найефективніших методів ро�
боти з дошкільнятами. 

Нещодавно відбулося знайомство з
практичною роботою Ірини Владисла�
вівни з дітьми 6�го року життя, яке за�
свідчило великий інтерес, бажання ді�
тей пізнавати через зустрічі з цікавими
казковими героями, несподіванками
та сюрпризами. Під час відкритого за�
няття кожна дитина розкрила свої
можливості, стала його активним учас�
ником.

Чіткі, змістовні, інноваційні презента�
ційні матеріали дали змогу розкрити
цю тему в повному обсязі. Колеги � ви�
хователі з усього району зробили вис�
новок, що дитина дошкільного віку нав�
чається розмовляти та вдосконалю�
ється у мовленнєвому розвиткові в усі
моменти життя.

На такій позитивній ноті з практич�

ним моделюванням занять закінчилось
обговорення в творчій педагогічній ла�
бораторії "Пошук", яка працювала на
базі нашої дошкільної установи.

Надія Вакуленко, 
вихователь $ методист 

ДНЗ $ ЦРД "Джерельце"

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ТВОРЧІЙ ЛАБОРАТОРІЇ «ПОШУК»

7 березня 2014 року вихованці на$

родної студії естрадно$народного

співу "Перлина" Києво$Святошин$

ського районного центру творчості

молоді "Оберіг" привітали батьків$

ський та педагогічний колектив зак$

ладу з першим весняним

святом $ 8 Березня. 

Юні співаки та співачки, як
завжди, порадували високою
виконавською майстерністю,
великою кількістю нових пісень
та розмаїттям колоритних сце�
нічних костюмів. 

Приємною несподіванкою
для всіх став "плід" творчої спів�
праці татусів вихованців студії
"Перлина". Свою артистичність
і талант перевтілення вони про�
демонстрували спочатку примі�
рявши на себе образи відомого
в Боярці та Києво�Святошин�
ському районі гурту "ТріоРіо", а
потім � яскравих матрьошок в

сукенках учасниць молодшого складу
ансамблю "Перлина". 

Керівник народної студії естрадно�
народного співу "Перлина" Оксана Ну�
рищенко завжди радує новими творчи�
ми знахідками та інноваційними фор�

мами проведення творчих звітів та кон�
цертів. Цього разу діти теж приготува�
ли сюрприз для своїх мам та бабусь. В
розпал свята вони запросили своїх
рідних до запальних танців 80�тих ро�
ків. 

Цього дня жодна жінка та дівчинка не
покинула зали без квітів. Чарівні троян�
ди, ніжні крокуси та тендітні тюльпани,
а також щирі посмішки квітували як
символ весни та краси жіночої душі.  

Тетяна Скочко

ВЕСНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЖІНОЧОГО СВЯТА

4 березня до Дитячого

спеціалізованого санато$

рію "Барвінок" прибули

представники І Боярської

сотні самооборони з пода$

рунком $ плазмовим теле$

візором. Як розповів коор$

динатор сотні Євген Руден$

ко, для придбання пода$

рунку було використано

кошти, зібрані жителями

міста та самооборонцями.

"Ми дбаємо про збережен�
ня порядку в місті, � гово�
рить сотник Євген. � А ще є
бажання робити добрі та
потрібні справи. Тому було
вирішено подарувати те�
левізор дітям, які перебу�
вають на лікуванні в сана�
торії "Барвінок". 

Євген Руденко розповів,
що до складу першої Бояр�
ської сотні входять 75 осіб
віком від 22 до 55 років.
Бойові побратими брали
участь у мирних і не зовсім
мирних акціях на Майдані.
А тепер прагнуть набутий
досвід наведення порядку
використати на теренах
рідного міста.

Гостей зустріла заступ�
ник головного лікаря Ва�
лентина Овсяницька. По�
дарунок принесли до пер�
шої групи, де лікуються і

проживають найстарші за ві�
ком діти. 

Сказав "а", скажи і "б". За
таким принципом діяли само�
оборонці. Того ж дня на пре�
велику радість дітлахів теле�
візор опинився на стіні групо�
вої кімнати. 

Вони щиро дякували гос�
тям, які, в свою чергу, пообі�
цяли для нового телевізора
придбати і супутникову анте�
ну, а також вислухали й інші

прохання працівників санато�
рію.

До речі, нині в санаторії на
лікуванні перебуває 104 ди�
тини. Батьки, особливо зі
східних областей України,
забрали частину дітей з огля�
ду на неспокійну ситуацію.
Загалом у “Барвінку” діти за�
лежно від медичних призна�
чень можуть проживати впро�
довж тривалого часу: щонай�
менше три місяці. 

САМООБОРОНЦІ ЗРОБИЛИСАМООБОРОНЦІ ЗРОБИЛИ
ПОДАРУНОК ВИХОВАНЦЯМПОДАРУНОК ВИХОВАНЦЯМ

«БАРВІНКУ»«БАРВІНКУ»Національний банк Украї$
ни пропонує всім, хто має
бажання та змогу, приєд$
натися до проведення
Всесвітнього тижня гро$
шей в Україні (Global Money
Week).

Інтерактивні заняття з фі�
нансової грамотності, ігри,
вікторини, турніри, спілкуван�
ня з банкірами та інші освітні
заходи проходять одночасно
в різних країнах світу з 10 до
17 березня. У святкуванні
Всесвітнього тижня грошей
минулого року взяли участь
понад 1 мільйон громадян з
80 країн світу.

Координацію заходів на
міжнародному рівні здійснює
Міжнародна організація фі�
нансової освіти дітей та мо�
лоді (Child and Youth Finance
International � CYFI).

В Україні проект координує
Всеукраїнське громадське
об'єднання "Асоціація нової
економічної освіти".

Національний банк України
третій рік поспіль долучаєть�
ся до заходів з підвищення
рівня фінансової грамотності
населення, підтримує ініціа�
тиви щодо поширення фінан�
сових знань серед різних
верств населення.

У рамках Всесвітнього тиж�
ня грошей передбачені орга�
нізація та проведення на во�
лонтерських засадах нав�
чально�ігрових занять з фі�
нансової грамотності для ді�
тей, підлітків та студентів як у

навчальних закладах, так і у
вільний час; організація відві�
дувань банківських відділень;
дебати на тему важливості
відповідального управління
особистими та сімейними
коштами, необхідності зао�
щаджень для досягнення
власної мети. 

Проект "Всесвітній тиждень
грошей" надає можливість
громадянам отримати знання
щодо правильного повод�
ження з грошима, бути обіз�
наними у банківських продук�
тах і послугах. Навчання
ефективному плануванню і
веденню власного та сімей�
ного бюджету, поширенню
культури заощадливості та
формуванню фінансової осві�
ти в Україні є основною ме�
тою цього проекту.

Взяти участь у Всесвітньо�
му тижні грошей можуть усі
зацікавлені державні устано�
ви, банки, громадські та бла�
годійні організації, волонте�
ри, комерційні організації,
вчителі, соціальні працівники,
зареєструвавшись на україн�
ському сайті проекту
www.moneyweek.com.ua та
отримавши методичні мате�
ріали та сценарії тематичних
занять.

У разі виникнення питань
звертатись до Головного уп�
равління Національного банку
України по м. Києву і Київській
області за телефоном: (044)
230�17�38; електронною адре�
сою: pressa@kiev.bank.gov.ua.

ТРИВАЄ ВСЕСВІТНІЙТРИВАЄ ВСЕСВІТНІЙ

ТИЖДЕНЬ ГРОШЕЙТИЖДЕНЬ ГРОШЕЙ

-- Національний банк України інформує:
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06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:05 Підсумки тижня
10:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Д/ф "Той, хто повернув�
ся"
12:55 Погода
13:10 Театральні сезони
13:55 Право на захист
14:15 Вікно в Америку
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек�
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабінету Мініс�
трів України
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
17:35 Околиця

18:05 Фінансова перспектива
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Вечірня інформаційна
програма
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 Х/ф "Русалка" (1)
13:00 Х/ф "Ворожка" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30, 21:30 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
22:35 "Гроші"
23:45 ТСН
00:00 Т/с "Касл � 2" (2)

05:35 Д/ф "Вода"

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 "Підміна в одну
мить"
12:00 Новини
12:25 Х/ф "Підміна в одну
мить"
13:40 "Сімейний суд"
14:00 Новини
14:20 "Сімейний суд"
15:00 "Чекай на мене"
16:00 Новини
16:20 "Чекай на мене"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Турецький транзит" 
22:30 Т/с "Ластівчине гніздо"
01:20 Д/ф "Шосте відчуття.
Дар чи прокляття?"

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки �  му�
танти�ніндзя" (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�
танти�ніндзя" (1)

08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
10:10 Одна за всіх
12:35 Даєш молодь!
13:30 Т/с "Ксена � принцеса �
воїн" (1)
14:25 Т/с "Любить не любить"
(1)
15:20 Панянка�селянка
16:15 Богиня шопінгу. Повер�
нення
17:10 Т/с "Кухня" (1)
18:05 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с "Світлофор" (2)
23:20 Дурнєв+1
23:50 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:15 Між нами

05:40 Служба розшуку дітей
05:45 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
09:55 Х/ф "Неперевершений" 
11:45 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти�5"
13:45 Х/ф "Ворошиловський

стрілець" 
15:35 Х/ф "Полювання на пі�
ранью" 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:05 Т/с "Братани�3"
21:50 Дістало! 
22:40 Свобода слова з Андрі�
єм Куликовим
00:25 Х/ф "Довгий поцілунок
надобраніч" (2)

05:20 "Чужі помилки. Гріхи ма�
терів"
06:05 "Усе буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда
про зірок"
09:20 Х/ф "Джентльмени уда�
чі" (1)
11:05 Х/ф "Повернення блуд�
ного тата" (1)
12:55 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
13:50 "Битва екстрасенсів�13"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:05 Х/ф "Самара�2" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:55 "Детектор брехні � 5"
23:45 "Один за всіх"
00:55 Х/ф "Удача напрокат"
(1)

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродли�
ва"
09:50 Т/с "Щасливі разом"
15:05 Х/ф "Рожева пантера"
17:05 Т/с "Не родись вродли�
ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор
22:00 Т/с "Вороніни"
00:25 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Маша і Ведмідь" (1)
09:15 Х/ф "Індіанець у шафі" (1)
10:50 Х/ф "Перший лицар при
дворі Аладіна" (1)
12:40 Х/ф "Домашній арешт"
(1)
14:40 "КВК� 2013"
16:50 "Вечірній квартал"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 М/ф "Кунг�фу Панда�2"
(1)
23:40 Х/ф "Люблю тебе, чува�
че" (2)
01:20 Х/ф "Острів скарбів 2.
Таємниця морського чудо�

виська" (1)

05:00 Т/с "Повернути на дос�
лідування"
08:10 "Правда життя. Профе�
сія � винахідник"
08:45 "Агенти впливу"
09:30 Т/с "Таємниці слідства" (1)
11:15 Т/с "Державний захист � 3"
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)

06:40 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Висока кухня" (1)
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить Укра�
їна"
21:00 Т/с "Шаман�2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Шаман�2" (1)
23:30 Х/ф "Халк" (2) 
02:10 Х/ф "Гранична глибина"
(2)
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06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
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
09:35 Світло
10:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Д/ф "Сімдесятники. Ле�
онід Осика"
13:00 "Секрети успіху" з Н. Го�
роденською
13:40 Д/ф "Містерія чорної
матерії"
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек�
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабінету Мініс�
трів України
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
17:35 Про головне
18:05 Фінансова перспектива

18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Вечірня інформаційна
програма
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

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, 10:10 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
11:10, 12:05 Т/с "Скліфосов�
ський" (1)
13:00 "Не бреши мені � 4"
14:00 Т/с "Справа лікарів"
14:50 "Красуня за 12 годин �
2"
15:45 Т/с "Свати � 4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30, 21:30 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
22:35 "Міняю жінку"
23:55 ТСН
00:10 Т/с "Касл � 2" (2)

05:25 Т/с "Турецький транзит"
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�
ра�2"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:30 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:30 "Сімейний суд"
16:00 Новини
16:20 "Сімейний суд"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Турецький транзит"
22:30 Т/с "Ластівчине гніздо"
01:20 Д/ф "Замінник смерті"

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки �  му�
танти�ніндзя" (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�
танти�ніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
10:10 Країна У
12:35 Даєш молодь!
13:30 Т/с "Ксена � принцеса �
воїн" (1)
14:25 Т/с "Любить не любить"
(1)
15:20 Панянка�селянка
16:15 Богиня шопінгу. Повер�
нення
17:10 Т/с "Кухня" (1)
18:05 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с "Світлофор" (2)
23:50 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:15 Між нами

05:25 Факти
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти�5"
15:05 Т/с "Братани�3"
16:50 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Братани�3"
21:50 Т/с "Лісник"
23:35 Х/ф "Шосе смерті" (2)
00:55 Х/ф "Таємний бік міста"
(2)

05:10 "Чужі помилки. V.I.P. �
клієнт"
05:55 "Усе буде добре!"
07:40 "Неймовірна правда
про зірок"
09:05 "Зіркове життя. Зіркові
весілля"
10:10 Х/ф "Мій тато � льотчик"
(1)
11:55 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
12:45 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:05 Х/ф "Самара�2" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:55 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:45 "МайстерШеф � 2"

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродли�
ва"

09:50 Т/с "Татусеві дочки"
15:10 Х/ф "Рожева пантера�2"
17:05 Т/с "Не родись вродли�
ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Блондинка в зако�
ні"
23:45 Репортер
23:55 Х/ф "Зозуля"
01:50 Зона ночі

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
08:30 М/с "Маша і Ведмідь"
(1)
10:00 Х/ф "Індіанець у шафі"
(1)
11:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 "Нічне життя"

05:00 "Свідок"
05:30 Т/с "Доктор Тирса"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Реаліті�шоу "Резервіс�
ти"
10:00 "До суду"

11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
15:00 Т/с "Летючий загін"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Летючий загін"
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)

06:00 Т/с "Дорожній патруль�
4" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман�2" (1)
11:50 Ток�шоу "Говорить Укра�
їна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить Укра�
їна"
21:00 Т/с "Шаман�2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Шаман�2" (1)
23:30 Т/с "Подружжя" (1)
00:30 Т/с "Ментівські війни�7"
(2)
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06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Украї�
но!
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
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
09:35 Книга.ua
10:00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Світло
12:45 "Надвечір'я" з Т. Щер�
батюк
13:40 Шлях до Чемпіонату
світу FIFA�2014. Бразилія
14:10 Чемпіонат світу з фут�
болу 2014. Щоденник FIFA
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек�
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабінету Мі�
ністрів України
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�

ЧЕННЯ
17:35 Вічний вогонь
18:05 Фінансова перспекти�
ва
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Вечірня інформаційна
програма
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

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, 10:10 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
11:10, 12:05 Т/с "Скліфосов�
ський" (1)
13:00 Т/с "Не бреши мені � 4"
14:00 Т/с "Справа лікарів"
14:50 "Красуня за 12 годин �
2"
15:45 Т/с "Свати � 4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН

20:30, 21:30 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
22:35 "Чотири весілля � 3"
00:00 ТСН

05:20 Т/с "Турецький тран�
зит"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:30 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:30 "Сімейний суд"
16:00 Новини
16:20 "Сімейний суд"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Турецький тран�
зит"
22:30 Т/с "Ластівчине гніздо"
01:20 Д/ф "Пограбування
банків"

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки �  му�
танти�ніндзя" (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�
танти�ніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
10:10 Одна за всіх
12:35 Даєш молодь!
13:30 Т/с "Ксена � принцеса �
воїн" (1)
14:25 Т/с "Любить не лю�
бить" (1)
15:20 Панянка�селянка
16:15 Богиня шопінгу. По�
вернення
17:10 Т/с "Кухня" (1)
18:05 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с "Світлофор" (2)
23:50 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:15 Між нами

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Факти
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День

13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти�5"
15:05 Т/с "Братани�3"
16:55 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Братани�3"
21:50 Т/с "Лісник"
23:35 Х/ф "Будинок воскових
фігур" (2)
01:25 Х/ф "Шосе смерті" (2)

05:15 "Чужі помилки. Воро�
шиловський стрілець"
06:00 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:15 "Зіркове життя. Не від�
рікаються, люблячи"
10:15 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
12:00 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
12:55 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:05 Х/ф "Самара�2" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:55 "Хата на тата"
00:45 "МайстерШеф � 2"

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"

06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:50 Т/с "Щасливі разом"
15:05 Х/ф "Блондинка в за�
коні"
17:05 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Блондинка в за�
коні�2"
23:45 Репортер
23:50 Х/ф "Їхали два шофе�
ри" (2)
01:15 Т/с "Пан Ам"

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
08:30 М/с "Маша і Ведмідь"
(1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 "Нічне життя"

05:05 "Випадковий свідок"
05:30 Т/с "Доктор Тирса"

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Реаліті�шоу "Резервіс�
ти"
10:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
15:00 Т/с "Летючий загін"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Летючий загін"
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)

06:00 Т/с "Дорожній патруль�
4" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман�2" (1)
11:50 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21:00 Т/с "Шаман�2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Шаман�2" (1)
23:30 Т/с "Подружжя" (1)
00:30 Т/с "Ментівські війни�
7" (2)
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НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ



06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
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
09:35 Д/ф "Бути сама собі ціл�
лю. О. Кобилянська"
10:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Моменти життя
13:25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
14:55 Діловий світ. Агросектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабінету Мініс�
трів України
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
17:10 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
18:05 Фінансова перспектива
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Вечірня інформаційна
програма
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne

00:00 На слуху

6:00 "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, 10:10 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
11:10, 12:05 Т/с "Скліфосов�
ський" (1)
13:00 Т/с "Не бреши мені � 4"
14:00 Т/с "Справа лікарів"
14:50 "Красуня за 12 годин �
2"
15:45 Т/с "Свати � 4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30, 21:30 Т/с "У вас буде
дитина" (1)
22:35 "Українські сенсації. Бо�
жевільні"
23:45 ТСН
00:00 Т/с "Касл � 2" (2)

05:25 Т/с "Турецький транзит"
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�
ра�2"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:30 "Судові справи"

14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:30 "Сімейний суд"
16:00 Новини
16:20 "Сімейний суд"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Турецький транзит" 
22:30 Т/с "Ластівчине гніздо" 
01:20 Д/ф "Прокляття Скіф�
ських курганів"

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки �  му�
танти�ніндзя" (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�
танти�ніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш
10:10 Країна У
12:35 Даєш молодь!
13:30 Т/с "Ксена � принцеса �
воїн" (1)
14:25 Т/с "Любить не любить"
(1)
15:20 Панянка�селянка
16:15 Богиня шопінгу. Повер�
нення
17:10 Т/с "Кухня" (1)
18:05 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с "Світлофор" (2)
23:50 Надто грубо для Ю�туб'а
00:15 Між нами

05:25 Факти
05:50 Світанок

06:55 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти�5"
15:10 Т/с "Братани�3"
16:55 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:05 Т/с "Братани�3"
21:50 Т/с "Лісник"
23:35 Х/ф "Зупинка. Не ози�
райся!" (2)
23:35 Х/ф "Будинок воскових
фігур" (2)
02:50 Т/с "Кістки"

05:45 "Усе буде добре!"
07:35 "Неймовірна правда про
зірок"
09:00 Х/ф "Попелюшка із Зап�
руддя" (1)
11:00 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
11:50 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда про
зірок"
20:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:05 Х/ф "Самара�2" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:55 "Я соромлюсь свого ті�
ла"
00:45 "МайстерШеф � 2"

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом

08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродли�
ва"
09:50 Т/с "Татусеві дочки"
15:05 Х/ф "Блондинка в зако�
ні�2"
17:05 Т/с "Не родись вродли�
ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Блондинка в зако�
ні"
23:40 Репортер
23:45 Х/ф "Перегін" (2)
01:35 Т/с "Пан Ам"

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
08:30 М/с "Маша і Ведмідь"
(1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 "Нічне життя"

05:20 Т/с "Летючий загін"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Реаліті�шоу "Резервіс�
ти"
10:00 "До суду"
11:00 Т/с "Мовчазний свідок"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"
14:50 Т/с "Інкасатори"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Інкасатори"
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)

06:00 Т/с "Дорожній патруль�
4" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)

10:00 Т/с "Шаман�2" (1)
11:50 Ток�шоу "Говорить Укра�
їна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21:00 Т/с "Шаман�2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Шаман�2" (1)
23:30 Т/с "Подружжя" (1)
00:30 Т/с "Ментівські війни�7" 
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06:00 Православний ка�
лендар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку, Укра�
їно!
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
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
09:35 Книга.ua
10:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Віра. Надія. Любов
13:25 Погода
13:30 Українського роду
13:50 Театральні сезони
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро�
сектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабінету Мі�
ністрів України

15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Фінансова перспек�
тива
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 Про головне
19:30 Шустер�LIVE
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:30 Шустер�LIVE
00:00 Підсумки

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, 10:10 Т/с "У вас бу�
де дитина" (1)
11:10, 12:05 Т/с "Скліфо�
совський" (1)
13:00 Т/с "Не бреши мені �
4"
14:00 Т/с "Справа лікарів"
14:50 "Красуня за 12 годин
� 2"
15:45 Т/с "Свати � 4" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
20:30 "Казкова Русь"
21:15 "Україна єдина. Те�
лемарафон"
00:55 Х/ф "Піна днів" (2)

05:20 Т/с "Турецький тран�

зит"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:20 Т/с "Повернення
Мухтара�2"
11:15, 12:25 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Канев�
ським"
13:30 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:30 "Сценарій кохання" 
16:00 Новини
16:20 "Сценарій кохання"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Даша" 
00:35 Х/ф "Кактус і Олена"

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки �
мутанти�ніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда"
(1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки �
мутанти�ніндзя" (1)
08:55 М/с "Русалонька" (1)
09:20 Єралаш

10:10 Віталька
12:35 Даєш молодь!
13:30 Т/с "Ксена � принце�
са � воїн" (1)
15:20 Панянка�селянка
16:15 Ікона стилю
17:10 Пів царства за кохан�
ня
18:05 Розсміши коміка
19:00 Панянка�селянка
20:00 Х/ф "Помри, але не
зараз" (1)
22:25 Х/ф "Випускний" (2)
00:15 Між нами

05:50 Світанок
06:55 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
10:05 Анекдоти по�україн�
ськи
10:40 Т/с "Прокурорська
перевірка"
11:40 Х/ф "Місце зустрічі
змінити не можна" 
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф "Місце зустрічі
змінити не можна"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Братани�3"
21:50 Т/с "Лісник"
23:35 Х/ф "Від сутінків до
світанку" (2)
01:20 Х/ф "Від сутінків до

світанку�2. Криваві гроші
Техасу" (2)

05:20 "Чужі помилки. Зако�
ханий шумахер"
06:05 Х/ф "Будьте моїм чо�
ловіком..." (1)
07:40 Х/ф "Кохання Авро�
ри" (1)
09:15 "Неймовірна правда
про зірок"
10:50 Х/ф "Катерина. По�
вернення кохання" (1)
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Холостяк � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:55 "Холостяк � 4"
01:15 "Холостяк � 4 Як вий�
ти заміж"

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:50 Т/с "Вороніни"
15:15 Х/ф "Блондинки в за�
коні"
17:05 Т/с "Не родись врод�
лива"

18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Шопоголік"
23:50 Репортер
23:55 Х/ф "Мечоносець"
(2)
02:00 Зона ночі

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
08:30 М/с "Маша і Вед�
мідь" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відь�
ми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
20:15 "КВК� 2013"
22:30 "ПрожекторПерісХіл�
тон"
23:45 "Розсміши коміка"
00:35 "Велика різниця"

05:20 Т/с "Летючий загін"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 12"
13:00 Т/с "Зниклі безвісти"

14:50 Т/с "Інкасатори"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Інкасатори"
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Кохання під
грифом "Цілком таємно �
3"
21:15 Х/ф "Ковбої проти
прибульців"
23:40 Х/ф "Миротворець"
(2)
01:50 Т/с "Слідство веде
Да Вінчі" (1)

06:00 Остаточний вердикт
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Шаман�2" (1)
11:50 Ток�шоу "Говорить
Україна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Шаман�2" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Шаман�2" (1)
23:30 Т/с "Подружжя" (1)
00:30 Т/с "Ментівські вій�
ни�7" (2)
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06:00 Підсумки
06:25 Погода
06:30 Ну слуху
11:20 Армія
11:30 Православний вісник
12:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
14:00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жін.)
14:50 Погода
15:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
17:20 Погода
17:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
18:30 Головний аргумент
18:40 Український акцент
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
22:50 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Від першої особи
23:30 Погода
23:35 Х/ф "Зимова вишня"
01:20 Підсумки дня

06:00 ТСН
07:00 "Хто там?"
07:55, 08:20 Дісней! "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
08:45 "Світське життя"
09:45 "Казкова Русь"
10:35, 11:40, 12:40, 13:45 Т/с
"Свати � 4" (1)
14:45 "Вечірній Київ � 2013"
16:40 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка � 5"
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній квартал."
23:00 Х/ф "Ми були солдата�
ми" (2)
01:30 Х/ф "Вероніка � неско�
рене серце" (2)

05:35 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
08:00 "Школа доктора Кома�
ровського"
08:30 "Сценарій кохання"
09:30 Новини
10:00 Д/ф "Алла Пугачова.
Чоловіки її величності"
11:05 Д/ф "Легендарні кіно�
комедії" 
12:10 Х/ф "Бережись авто�

мобіля"
14:05 Т/с "Провінційна муза"
17:50 Т/с "Все з початку" 
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Все з початку" 
22:55 "Ювілейний концерт
Ю. Антонова у Кремлі"
02:10 "Подробиці"

06:00 Х/ф "Лілова куля" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідни�
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:05 М/ф "Покемон назав�
жди" (1)
12:25 М/ф "Нові пригоди Сті�
ча" (1)
13:30 Панянка�селянка
15:15 Х/ф "Монте Карло" (1)
17:15 Х/ф "Помри, але не за�
раз" (1)
19:50 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:45 Х/ф "Катакомби" (3)

05:30 Світанок
06:40 Х/ф "Іншопланетянин" 
08:10 Зірка YouTube
09:20 Дача
10:15 Т/с "Братани�3"
13:45 Т/с "Топтуни (Зовнішнє
спостереження)"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
19:50 Т/с "Топтуни (Зовнішнє
спостереження)"
21:40 Х/ф "Центуріон" (2)
23:25 Х/ф "Залізний лицар"
(2)
01:25 Х/ф "Червоний пояс"

05:35 Х/ф "Діти понеділка"
(1)
07:05 "Караоке на Майдані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:00 Х/ф "Солдат Іван Бров�
кін" (1)
11:50 "Холостяк � 4"
16:10 "Холостяк � 4. Як вийти
заміж"
17:05 "Хата на тата"

19:00 "Україна має талант!�
6"
21:45 "Детектор брехні � 5"
22:40 "Я соромлюсь свого ті�
ла"
00:30 Х/ф "Кохання Аврори"
(1)

06:20 М/с "Маска"
08:10 М/с "Том і Джері�шоу"
10:00 Ревізор
12:00 Т/с "Вороніни"
16:50 Х/ф "Шопоголік"
19:00 М/ф "Добриня Нікітич і
Змій Горинич"
20:10 Х/ф "Ангели Чарлі"
22:00 Педан�Притула шоу 2
23:50 Х/ф "Доля на століття"
(2)
02:20 Зона ночі

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Маша і Ведмідь"
(1)
09:50 М/ф "Гидке каченя" (1)

11:20 Х/ф "Пригоди молодо�
го Шерлока Холмса" (1)
13:15 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
15:00 "Орел і Решка. СРСР"
16:50 "Орел і Решка. Шопінг"
17:45 Х/ф "Вечеря з придур�
ками"
19:45 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
23:15 Х/ф "Король вечірок"
(2)
01:00 Х/ф "Більше, ніж друг"
(2)

07:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 12"
11:30 "Речовий доказ". Куля
на десерт
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Правда життя. Профе�
сія лижний інструктор"
13:30 "Переломні 80�ті"
14:30 "Що робити?"
15:30 Х/ф "Ковбої проти при�
бульців"

18:00 "Випадковий свідок"
19:00 Т/с "Каменська"
23:00 Т/с "Повернути на дос�
лідування"
02:30 Т/с "Слідство веде Да
Вінчі" (1)

07:00 Події
07:10, 08:30 Т/с "Інтерни"
(156,157,158 серії) (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Т/с "Дорожній патруль�
4" (1)
13:00 Т/с "Підстава" (1)
17:00 Футбол. Українська
Прем'єр�Ліга. "Шахтар" (До�
нецьк) � "Дніпро" (Дніпропет�
ровськ)
19:00 Події
20:00 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21:45 Х/ф "Мережива" (1)
23:50 Х/ф "Синя борода" (1)
01:30 Т/с "Ментівські війни�
7" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть$
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас $ цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас $ цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ЩИРО ВІТАЄМО

з 90�річчям 
ГОРБАНЬ

Валентину 
Георгіївну

та 
СЕМАНКОВУ

Любов 
Григорівну

Сердечно зичимо міцного
здоров’я, сили та наснаги.

З повагою, 
Боярська міська організація 

ветеранів війни, праці 
та Збройних Сил України

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!
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06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 Від першої особи
07:00 Погода
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Ток�шоу "Дружина"
08:50 Погода
09:10 В гостях у Д. Гордона
10:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
12:00 У гостях у Д. Гордона
12:55 Як Ваше здоров'я?
13:55 Біатлон. Кубок світу.
Мас�старт (жін.)
14:50 Погода
15:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
17:25 Біатлон. Кубок світу.
Мас�старт (чол.)
18:30 Діловий світ. Тиж�
день
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
21:00 Підсумки тижня
22:30 Вечірня інформацій�
на програма
22:55 Трійка, Кено, Макси�
ма
23:00 Ера бізнесу. Підсум�
ки
23:30 Погода
23:40 Ток�шоу "Дружина"

01:20 Під�
сумки тижня

07:40 М/ф  (1)
08:10, 08:35 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
09:00 "Лото�забава "
10:00 "Світ навиворіт�5"
11:05 "Голос країни 4. Пе�
резавантаження"
12:50 "Зіркова хроніка"
13:55 М/ф "Маша і вед�
мідь" (1)
14:00 Х/ф "Знайти чоловіка
у великому місті" (1)
18:30 "Зіграй у ящик"
19:30 "ТСН�Тиждень"
21:00 "Голос країни 4. Пе�
резавантаження"
23:20 "Світське життя"
00:20 "Що? Де? Коли?"

05:30 Т/с "Даша" 
07:50 "Вдалий проект" 
08:50 "Школа доктора Ко�
маровського. Невідкладна
допомога"
09:30 Новини
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід" 
12:00 Т/с "Все з початку" 

16:20 Т/с "Тест на кохання" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Я не зможу тебе
забути" 
00:45 Т/с "Провінційна му�
за"

06:00 М/ф "Союз тварин"
(1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.
Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослід�
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
10:55 М/ф "Барбі: пригоди
Русалоньки" (1)
12:15 Х/ф "Цуценята Санти
шукають скарби" (1)
14:05 Х/ф "Мармадюк" (1)
15:45 Мій зможе
17:05 Країна У
18:55 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:45 Х/ф "Привид у маши�
ні" (2)

05:55 Дача
06:45 Х/ф "Космічний
джем" 
08:05 Так$і
08:40 Космонавти
09:30 Зірка YouTube
10:40 Козирне життя
11:10 Вам і не снилося!
11:50 Т/с "Лісник"
18:45 Факти тижня з О. Со�
коловою
19:40 Х/ф "Суддя Дредд" 
21:20 Х/ф "Суддя Дредд
3D" 
23:00 Х/ф "Центуріон" (2)
00:45 Х/ф "Залізний ли�
цар" (2)

06:20 Х/ф "Стережись ав�
томобіля" (1)
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
09:50 "Караоке на Майда�
ні"
10:55 Х/ф "Віддам дружину
у хороші руки" (1)
12:45 Х/ф "Самара �2" (1)
16:10 "Україна має талант!�
6"

19:00 "Битва екстрасенсів
�13"
21:05 "Один за всіх"
22:15 Х/ф "Кохання на два
полюси" (2)
00:05 Х/ф "Скарби старо�
давнього храму" (1)

07:45 Церква Христова
08:00 М/с "Том і Джері�
шоу"
10:30 Файна Юкрайна
12:40 Х/ф "Могутні каченя�
та"
14:50 Х/ф "Могутні каченя�
та�2"
17:00 М/ф "Добриня Нікі�
тич і Змій Горинич"
18:05 Х/ф "Ангели Чарлі"
20:00 Х/ф "Ангели Чарлі�2"
22:05 Х/ф "Бабло" (2)
00:00 Педан�Притула шоу

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Маша і Вед�
мідь" (1)

08:30 М/ф "Гидке каченя"
(1)
10:00 "Їмо вдома"
11:25 "ВусоЛапоХвіст"
12:20 "Розсміши коміка"
13:15 "Орел і Решка. Шо�
пінг"
14:10 "Орел і Решка.
СРСР"
16:00 "КВК� 2013"
18:10 "Вечірній квартал"
20:00 М/ф "Мадагаскар"
(1)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Більше, ніж
друг" (2)

07:45 Т/с "Каменська"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Війна авторите�
тів
12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Таємниці криміналь�
ного світу"
13:30 Х/ф "Кохання під
грифом "Цілком таємно �
3"
15:15 Т/с "УГРО � 5"
19:00 Т/с "Червоні гори"
23:00 "Переломні 80�ті"

00:00 Т/с "І прийшов па�
вук" (2)

06:15 Події
07:00 Х/ф "У гонитві за
щастям" (1)
09:00 Ласкаво просимо з
Аллою Крутою. У гостях
Нюша
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Засіб від смерті"
(1)
19:00 Події тижня
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
23:30 Великий футбол
01:15 Т/с "Ментівські вій�
ни�7" (2)
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ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ
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Телефон 47$079

Тут може бути

Ваша

реклама

Про проведення весняного 
двомісячника санітарної очистки та 
благоустрою м. Боярка

Керуючись п. п. 7 п. а ст. 30 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні",
відповідно до Правил благоустрою, затвер�
джених рішенням ХІV сесії Боярської міської
ради № 14/701 від 24 листопада 2011 року, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Провести весняний двомісячник благо�
устрою та поліпшення санітарного стану те�
риторії м. Боярка у термін з 12 березня по 31
травня 2014 року.

2. Затвердити штаб по координації робіт з
проведення весняного двомісячника з бла�
гоустрою міста згідно з додатком 1.

3. Затвердити заходи по проведенню вес�
няного двомісячника благоустрою міста
згідно з додатком 2.

4. 14.03.2014, 28.03.2014, 11.04.2014,
23.05.2014 р. провести міські суботники
благоустрою із залученням підприємств,
громадських організацій та громадськості
міста.

5. Відділу бухгалтерського обліку виконав�
чого комітету виділити кошти на проведення
двомісячника з благоустрою, передбачені
бюджетом міста на 2014 рік.

6. Щоп'ятниці проводити засідання штабу
з координації робіт весняного двомісячника
благоустрою та санітарній очистці міста.

7. Підсумки проведення весняного двомі�
сячника розглянути на засіданні виконкому
Боярської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на заступника міського голови
В. А. Кухарця. 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ              В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 16/2

від 11 березня 2014 року  м. Боярка

Додаток 1 
до рішення 

виконавчого комітету 
№ 16/2  

від 11 березня 2014 р.

ШТАБ
по координації робіт

весняного двомісячника
благоустрою та поліпшення

санітарного стану міста.

Кухарець В. А. � голова шта�
бу, заступник міського голови.

Євлашевська Н. В. � заступ�
ник голови штабу, майстер по
благоустрою КП "БГВУЖКГ".

Помін К. Н. � секретар шта�
бу, майстер КП "БГВУЖКГ"

Члени штабу:
Мазурець В. В. � головний

спеціаліст із житлово�кому�
нальних питань Боярської
міської ради;

Білан В. В. � зав. відділом
РайСЕС (за згодою);

Богуславський В. П. � на�
чальник КП "БГВУЖКГ";

Давиденко М. І. � директор
КП "Боярка�Водоканал";

Музика С. О. � заступник на�
чальника з благоустрою КП
"БГВУЖКГ";

за згодою � дільничні інс�
пектори Києво�Святошин�
ського РВ ГУ МВС у Київській
обл.

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

№ 16/2 від 11 березня 2014 р.

ЗАХОДИ
з проведення двомісячника 

санітарної очистки та благоустрою
території міста Боярка.

1. Затвердити міський штаб по органі�
зації та проведенню двомісячника сані�
тарної очистки та благоустрою території
міста Боярка.

2. Закріпити за керівниками підпри�
ємств всіх форм власності прилеглі тери�
торії, майдани, вулиці, місця громадсько�
го користування та відпочинку згідно з
розробленою схемою та зобов'язати під�
приємства впорядкувати закріплені тери�
торії.

3. Провести загальноміські суботники
по впорядкуванню парків міста.

4. Закріпити пам'ятники міста та при�
леглі до них території за громадськими
організаціями з метою утримання їх у на�
лежному санітарному стані.

5. Провести збори підприємств з ме�
тою інформування про заходи по прове�
денню двомісячника санітарної очистки
та благоустрою території міста Боярка та
згоди підприємців щодо участі в цих захо�
дах.

6. Зобов'язати садові товариства впо�
рядкувати прилеглі території.

7. Зобов'язати мешканців приватного
сектора впорядкувати подвір'я та прилег�
лі території.

8. Житловим кооперативам організува�
ти та провести суботники щодо впорядку�
вання прилеглих до будинків територій,
підрізку дерев, кущів, побілку бордюрів,
озеленення прибудинкових територій.

9. В рамках двомісячника провести
конкурси:

� На краще приватне подвір'я;
� На кращого двірника;
� На будинок зразкового санітарного

утримання.
10. КП "Боярка�Водоканал"
� Провести благоустрій територій, при�

леглих до виробничих баз, станцій водо�
забору, КНС, очисних споруд;

� Облаштування та благоустрій арт�
свердловин;

� Відновити дорожнє покриття в місцях
проведення ремонтних робіт на мережах
водозабезпечення та водовідведення;

� Провести благоустрій території біля
адмінбудови по вул. Білогородській;

11. Боярському ГВУЖКГ:
� Організувати прибирання прибудин�

кових територій двірниками;
� Санітарна очистка закріплених ву�

лиць;
� Вивезення сміття з приватного секто�

ра;
� Демонтаж рекламних щитів, встанов�

лених без дозволу, на МАФах;
� Відновлення дорожнього покриття в

місцях проведення земельних робіт на
мережах теплозабезпечення;

� Своєчасно проводити реконструкцію,
ремонт та утримувати в належному стані
всі вулиці, дороги, шляхопроводи, пере�
ходи, технічні засоби регулювання до�
рожнього руху, зовнішнього освітлення;

� Зберігати діючі та створювати нові
об'єкти зеленого будівництва з урахуван�
ням вимог ландшафтної архітектури та
садово�паркового мистецтва, макси�
мально зберігати зелені насадження;

� Проводити будівництво та утримувати
в належному стані спортивні споруди для
мешканців мікрорайонів та у подвір'ях; 

� Своєчасно проводити заходи щодо
підготовки житлового фонду, об'єктів жит�
лово�комунального господарства і соці�
альної сфери до сезонної експлуатації;

� Забезпечити утримання територій та
об'єктів міської інфраструктури, в тому
числі меморіалів, братських могил і кла�
довищ у зразковому технічному і санітар�
ному стані; 

� Забезпечити наявність та належний
технічній стан інформаційних показчиків �
назв вулиць, будинкових ліхтарів, під'їз�
дів:

� Утримувати в належному технічному
стані дошки оголошень на будинках, при�
будинкових територіях та своєчасно про�
водити їх ремонт;

� Забезпечити встановлення дошок для
оголошення біля кожного житлового бу�
динку, ЖЕКу;

12. Києво�Святошинський комбінат ко�
мунальних підприємств:

� Вивезення стихійних сміттєзвалищ;
� Прийом сміття з приватного сектора

під час проведення двомісячника санітар�
ної очистки та благоустрою території міс�
та Боярка.

13. Забезпечити участь школярів та ос�
вітян у заходах по проведенню двомісяч�
ника. 

Про розгляд звернення гр. Чазова В. М.

Розглянувши звернення гр. Чазова В. М., та
на виконання припису Державного закладу
"Києво�Святошинська районна санітарно�епі�
деміологічна станція" від 20.08.2012 р.
№ 2160, відповідно до ст.ст. 30, 38 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні",
�

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Зобов'язати КП "Києво�Святошинська
тепломережа" Київської обласної ради в тер�
мін до 01.05.2014 р.:

� заборонити в'їзд та відстій спецтехніки та
вантажного транспорту на території підпри�
ємства в межах житлового масиву;

� привести до належного санітарного стану
територію підприємства, впорядкувати збері�
гання технологічного обладнання, укласти уго�
ди на вивезення сміття та відходів виробниц�
тва;

� дотримуватися режиму роботи, не допус�
кати випадків проведення на території підпри�
ємства ремонтних робіт, пов'язаних з генера�
цією шуму та забрудненням атмосферного по�
вітря промисловими аерозолями;

� в'їзд на територію підприємства вантажно�
го транспорту та іншої спецтехніки погоджува�
ти із мешканцями прилеглих житлових будин�
ків;

� здійснити заходи, пов'язані із оформлен�
ням та набуттям права користування земель�
ною ділянкою, на якій розташовані нежитлові
приміщення, що належать підприємству;

� про виконання даного рішення повідомити
виконавчий комітет до 05.05.2014 р.

3. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови
В. А. Кухарця.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ                     В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №16/3
від 11 березня 2014 року  м. Боярка

Конкурс проводиться за таких умов використання об'єктів:
� пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з

визначеним незалежною оцінкою стартовим розміром орендної плати;
� ефективність використання об'єкта оренди за цільовим призначен�

ням; 
� дотримання вимог експлуатації об'єкта, в т.ч. екологічних, санітарно�

епідеміологічних, протипожежних норм; 
� проведення капітального ремонту (реконструкція, модернізація) орен�

дованих основних фондів (у разі необхідності); 
� оплати вартості незалежної оцінки або відшкодування витрат на її ви�

конання одним з учасників конкурсу. 
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів $

27.03.2014 р. о 10:00 (за три робочі дні до початку конкурсу).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко�

місії такі матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається найменування особи, місце зна�

ходження (юридична адреса), вид діяльності, контактний телефон;
до заяви додаються:
а) юридичні особи:
� належним чином засвідчені копії установчих документів; 
� документи, що посвідчують повноваження представника юридичної

особи;
� відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкур�

су з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
� довідка про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство.

б) фізичні особи:
� копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належ�

ним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
� копію свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприєм�

ницької діяльності;
Усі учасники конкурсу подають зобов'язання (пропозиції) щодо вико�

нання умов конкурсу, зобов'язання (пропозиції) щодо забезпечення спла�
ти орендної плати та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта,
платіжні реквізити

Конкурс буде проведено 02.04.2014 р. об 11:30 у приміщенні
Боярської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово�економічний відділ (каб. №10),
Київська обл., м .Боярка, вул. Білгородська, 13, тел.: 41�550, головний
спеціаліст з економічних питань Петруха Оксана Анатоліївна.

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на передачу в оренду нежитлового приміщення для
здійснення підприємницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:

№
Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає

передачі в оренду на конкурсних засадах

1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
21 Стартова ціна за нежитлове приміщення по орендній

ставці 15 % під склад � 324,63 грн. на місяць

40,7 кв. м.

2. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
43 Стартова ціна за нежитлове приміщення по орендній

ставці 40 % фінансова установа � 14566,37 грн. на місяць

102,9 кв. м.

3. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 74�
в Стартова ціна за нежитлове приміщення  по орендній

ставці 18 % � 1536,57 грн. на місяць

38 кв. м.

4. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Сєдова, 3
Стартова ціна за нежитлове приміщення по орендній

ставці 7 % з метою надання платних освітніх послуг для
дітей � 1257,45 грн. на місяць

74,1 кв. м.

5. Частина водонапірної башти: м. Боярка, вул. Б.
Хмельницького, б/н для розміщення мобільного зв'язку

по орендній ставці 40 % � 4571,03 грн. на місяць

10 кв. м. 

6. Частина труби котельні за адресою: м. Боярка, вул.
Білогородська, 53 для розміщення мобільного зв'язку по

орендній ставці 40 % � 4601,00 грн. на місяць

10 кв. м.

7. Труба котельні за адресою: м. Боярка, вул. 50 років
Жовтня для розміщення мобільного зв'язку по орендній

ставці 40 % � 4677,67 грн. на місяць

10 кв. м. 
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Про корегування норми витрати води
споживачами в м. Боярка

Розглянувши лист КП "Боярка�Водоканал"
№ 98 від 27 лютого 2014 року "Норми витрати во�
ди споживачами", керуючись п. 1 ст. 30 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Погодити комунальному підприємству "Бо�
ярка�Водоканал" корегування норми витрат води
в м. Боярка на 2014 рік відповідно до рішення ви�
конавчого комітету по встановленню тарифів на
послуги з водопостачання та водовідведення
(згідно з додатками).

2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови з кому�
нальних питань В. А. Кухарця.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ                     В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ  № 16/1
від 11 березня 2014 року      м. Боярка

НОРМИ ВИТРАТ ВОДИ СПОЖИВАЧАМИ

Розроблено згідно з ДБН В.2.5$64:2012 "Внутрішній водопровід і каналізація".

№ п/п Споживачі
Одиниця

виміру

Загальна

норма витрат

води, л/добу

на один.

виміру

у  тому числі,

гарячої води

л/добу на

один. виміру

1 2 3 4 5

1 Житлові будинки: � з водорозбірними колонками у дворі 1 особа 100 40

� з газопостачанням , водопроводом без центральної каналізації 1 особа 120 48

�з водопроводом, газовими та електричними водонагрівачами без центральної каналізації 1 особа 210 85

з водопроводом, центральною каналізацією без газових та електричних водонагрівачів 1 особа 120 48

з водопроводом, центральною каналізацією та з газовим  електричним водонагрівачем 1 особа 210 85

з водопроводом, центральним гарячим водопостачанням, з сидячими ваннами і центральною
каналізацією

1 особа 230 95

те саме з ваннами завдовжки більше ніж 1 500 мм на період відсутності гарячого водопостачання 1 особа 
1 особа

250 
210

100 
85

2. Гуртожитки: з загальними душовими; 1 особа 90 50

душовими при всіх житлових кімнатах 1 особа 140 80

3. Готелі, пансіонати і мотелі: категорії*, з пральнею 1 особа 120 70

категорії**, з пральнею 1 особа 150 90

категорії***, з пральнею 1 особа 190 100

категорії****, з пральнею 1 особа 230 140

категорії*****, з пральнею 1 особа 300 180

4. Лікувально$профілактичні та санітарно$профілактичні заклади:

� із загальними ваннами та душами;
1 ліжко 120 75

� із санітарними вузлами, які близько до палат; 1 ліжко 200 90

� інфекційні 1 ліжко 240 110

5. Санаторії та санаторії профілакторії, заклади відпочинку та туризму;

� із загальними душами;
1 ліжко 130 65

� із душами при всіх житлових кімнатах; 1 ліжко 150 75

� із ваннами при всіх житлових кімнатах 1 ліжко 200 100

6. Фізкультурно$спортивні та фізкультурно$оздоровчі комплекси; 

� з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни;
1 місце 60 30

� з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями 1 місце 200 100

7. Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні
та санаторні школи�інтернати із денним перебуванням дітей: з їдальнями на півфабрикатах;

1 дитина 40 20

�  з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями 1 дитина 80 30

із цілодобовим перебуванням дітей: з їдальнями на півфабрикатах; 1 дитина 60 30

�з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями; 1 дитина 120 40

8. Навчально$освітні та спеціалізовані школи, професійно$навчвльні заклади, вищі

навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних

залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах

1 учень
(студент і 1
викладач)

20 8

9. Науково$дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів

управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів

транспорту тощо

1 працівник 15 6

10. Підприємства загального харчування � без приготування їжі; 1 страва 2 1

� приготування їжі, яка реалізується в обідньому залі; 1 страва 12 4

� приготування їжі, яка реалізується на дому 1 страва 10 3

11. Крамниці � продовольчі (без холодильних установок); 1 працівник
у зміну або

20 м2 торгов.
залу

250 65

� промтоварні 1 працівник
у зміну

20 8

12. Поліклініки та амбулаторії 1 хворий 10 4
1 працівник

у зміну
30 12

13. Аптеки � торговельний зал і допоміжні приміщення ; 1 працівник 30 12

� лабораторія приготування ліків 1 працівник 310 55

14 Перукарні 1 робоче в
місце зміну

56 33

15 Кінотеатри, театри, клуби і дозвіллєво$розважальні заклади � для глядачів; 1 чол. 8 3

� для артистів 1 чол. 40 25

16. Стадіони і спортзали � для глядачів; 1 місце 3 1

� для фізкультурників з урахуванням приймання їжі; 1 чол. 50 30

� для спортсменів з урахуванням приймання їжі; 1 чол. 100 60

17. Плавальні басейни � для глядачів; 1 місце 3 1

� для спортсменів  (фізкультурників) з урахуванням приймання душа; 1 чол. 100 60

на поповнення басейну % місткості 10 �
18 Лазні � для миття в мильній з полосканняму душі; 1 відвідувач 180 120

� те саме з прийманням оздоровчих процедур; 1 відвідувач 290 190

� душова кабіна 1 відвідувач 360 240

� ванна кабіна 1 відвідувач 540 360
19. Пральні � немеханізовані; 1 кг сухої

білизни
40 15

� механізовані 1 кг сухої
білизни

75 25

20. Виробничі цехи � звичайні; 1 працівник
у зміну

25 11

� з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год 1 працівник
у зміну

45 24

21 Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств 1 душова
сітка у зміну

500 270

22 Заливання поверхні ковзанки 1 м2 0,5 �

23 � Витрати води на поливання покриття із трави; 1 м2 3 �

� футбольного поля; 1 м2 0,5 �

� решти спортивних споруд; 1 м2 1,5 �

�удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; 1 м2 0,5 �

�зелених насаджень, газонів і квітників 1 м2 3�6 �

Виконавчий комітет Боярської міської ради звер�
тається до мешканців м. Боярка з проханням пові�
домляти виконком міської ради та правоохоронні
органи про виявлення фактів здійснення незакон�
ного грального бізнесу на території міста. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Про заходи щодо недопущення поширення
грального бізнесу на території м. Боярка

Керуючись Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Законом України "Про
заборону грального бізнесу в Україні", � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Комісія по перевірці фактів щодо зайняття на
території міста незаконними азартними іграми
має провести перевірку всіх розважальних закла�
дів на території м. Боярка на предмет розміщення
та здійснення грального бізнесу.

2. Звернутись до правоохоронних органів із
клопотанням щодо проведення спільної перевір�
ки всіх розважальних закладів на території м. Бо�
ярка на предмет розміщення та здійснення граль�
ного бізнесу.

3. Розмістити оголошення у міських засобах
масової інформації до мешканців м. Боярка з про�
ханням повідомляти виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради та правоохоронні органи про
виявлення фактів здійснення незаконного граль�
ного бізнесу на території міста. 

4. Включити до складу комісії по перевірці фак�
тів щодо зайняття на території міста незаконними
азартними іграми представників громадськості
за відповідними поданнями.

5. Переглянути на черговому засіданні виконко�
му міської ради режими роботи ломбардів на те�
риторії міста та здійснити перевірку його дотри�
мання.

6. Звернутись до сесії міської ради про направ�
лення нею звернення до Верховної Ради України
щодо посилення на законодавчому рівні контро�
лю за діяльністю ломбардів на території України.

7. Контроль за виконанням даного рішення по�
класти на комісію по перевірці фактів щодо зай�
няття на території міста незаконними азартними
іграми та звернутись до постійної депутатської
комісії Боярської міської ради з питань промисло�
вості, підприємницької діяльності, торгівлі, гро�
мадського харчування, побутового обслуговуван�
ня, транспорту, зв'язку щодо здійснення контро�
лю за виконанням даного рішення.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ                     В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 15/3
від 11 березня 2014 року   м. Боярка

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

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

ЕЛЕКТРОМОНТЕРЕЛЕКТРОМОНТЕРА 4, 5 розр.,А 4, 5 розр.,

ЕЛЕКТРОГЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА 4, 5 розр.,АЗОЗВАРНИКА 4, 5 розр.,

ТТОКАРЯ 4, 5 розр.ОКАРЯ 4, 5 розр.

ТТе л . :   е л . :   4 6 $ 9 6 6 ,  4 1 $ 7 5 3 .4 6 $ 9 6 6 ,  4 1 $ 7 5 3 .

КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

�тракториста категорії Е1 (1)
� електромонтера 4,5 роз.  (1)
� робітників з благоустрою (чол.) (2) (дільниця 
по вивозу твердих побутових відходів).
� робітників з благоустрою (чол.) (3) (дільниця
обслуговування доріг).

Тел.: 41�170, 46 � 924
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Багато цікавих виставок було в Боярсько�
му крає�знавчому за той час, коли музей
став справжнім культурно�мистецьким цен�
тром Боярки. Були виставки колективні, бу�
ли родинні. Але щоб свої роботи презенту�
вали мати й донька, які ще й до всього пра�
цюють в одному по�
зашкільному закладі,
то це � вперше!

Тому й не дивно, що
ведучими заходу ста�
ли відразу дві госпо�
дині: директор Бояр�
ського краєзнавчого
музею Любов Крав�
ченко та директор Ки�
єво�Святошинського
районного центру
творчості молоді
"Оберіг" Надія Скако�
дуб, директорсько�
творчим дуетом пред�
ставляли "іменин�
ниць". 

Емілія Борисівна Ку�
лініч народилася в с.
Комсомольське Вінницької області. Закінчи�
ла Київський радіотехнічний технікум, за фа�
хом � технік�плановик. Та бажання творити
ніколи не полишало Емілію Борисівну. Від�
так пробувала вона себе в різних техніках та
напрямках: займалася на курсах крою та
шиття, в'язала
спицями й гачком.
Та саме вишивка
стала найулюбле�
нішою справою її
життя.

Що було причи�
ною? Перш за все
� родинне вихо�
вання. За часів ди�
тинства в сім'ї пані
Емілії, як і в інших
сільських родинах,
вважалося, що ді�
тей із раннього ві�
ку потрібно прив�
чати до праці. Са�
ме ці батьківські
настанови та по�
ради маленька дів�
чинка запам'ятала
на все життя. Тру�
долюбива, відпові�
дальна, добропо�
рядна та чесна
майстриня на всі
руки. Такими ж ви�
ховала пані Емілія
й свою доньку
Світлану та внучку
Даринку.

"Якщо я не вишиваю � я не живу, � зізна�
ється Емілія Борисівна. � Хоча б годину�дві,
але вишивати маю щоденно! А починається
мій творчий процес, коли всі домашні ляга�
ють спати і в хаті панує тиша. Так часто�гус�
то й ніч проходить".

Донька Світлана Леонідівна народилася в
Києві. Здобула освіту у Вінницькому дер�
жавному педагогічний університет ім. М.
Коцюбинського, за фахом � викладач техніч�
них дисциплін. А 1997 року закінчила курси
художньої вишивки. 

Саме Світлана в 1988 році вперше попро�
сила маму показати вишивку дітям, навчити
бажаючих мистецтву української вишивки.
Емілія Борисівна доньку послухалася і стала
керівником студії "Художня вишивка". Нав�
чання та виховання відбувається з викорис�
танням матеріалів народного побуту, звича�
їв, традицій та обрядів. І результатів не пот�
рібно було довго чекати: звання "Майстер
золоті руки" отримала вихованка Емілії Бо�
рисівни Ліна Ребенок. 

А відтак подвійне мамине захоплення � са�
мій творити й інших научати � стало спра�
вою життя її доньки. Спочатку Світлана
створила гурток "Фріволіте" (1996 рік), а
згодом започаткувала студію з тією ж таки
"маминою" назвою: "Художня вишивка".

З 2006 року Світлана Леонідівна працює в
Києво�Святошинському районному центрі

творчості молоді "Оберіг". А з 2008 року до
неї приєдналася й мама � Емілія Борисівна.
Працюючи разом, вони прищеплюють дітям
любов до декоративно�прикладного мис�
тецтва, навчають їх розуміти орнаменти та
сюжети української вишивки. Їх обдаровані

й талановиті вихованці (а іншими поряд з та�
кими майстринями просто бути неможли�
во!) відзначені численними грамотами та
дипломами районних, обласних та всеукра�
їнських конкурсів. 

Творчий дебютний тандем матері та донь�
ки порадував гос�
тей понад 50 робо�
тами: картини, ви�
шиті кольоровими
нитками та бісе�
ром, сорочки, ска�
тертини, серветки.
Там білі коні мчать
наввипередки зі
сніговою заметіл�
лю, тут стиглий ви�
ноград та червоно�
бокі яблука лоско�
чуть ніздрі осінніми
ароматами, а он
жовтеньке, немов
сонячний промін�
чик, курчатко вітає
гостей: "Христос
воскрес!" А синич�
ки ретельно обсте�
жують старого кор�
ча, і ронить на білу
скатертину червоні
пелюстки троянда в
кришталевій вазі, і
усміхнений козак�
вусань налаштовує
бандуру посеред
жовтоголових со�
няхів, і троє коше�

нят світять пустотливими очима… 
Усіх відвідувачів ця виставка не залишила

байдужими. Адже кожна робота осяяна
майстерністю і щирістю. Тож давайте краще
послухаємо, які ж слова звучать в музейній
залі: "Тільки з відкритого серця може вихо�
дити така любов і краса, яку ми бачимо на
цих вишитих полотнах". "Своїм роботам во�
ни передали якусь особливу енергетику
чистого світла і всеохоплюючого добра йде.
В народі є така прикмета: зла, погана люди�
на ніколи не може нічого зробити власним
руками. Бог її просто не наділяє таким та�
лантом. А людину зі світлою душею Бог зав�
жди наділяє особливим талантом: з любові
творити красу", � це лише деякі коментарі. 

З дебютом майстринь�вишивальниць
привітали методист районного відділу осві�
ти, колеги по Вишнівському центру творчос�
ті дітей та юнацтва, представники Боярської
ЗОШ №1 на чолі з директором Катериною
Мелашенко і, звичайно ж, "Оберіг" чи не в
повному своєму складі! 

Неспокійні, буремні часи за вікном. Та тим
більше ми починаємо цінувати вічні цінності,
які не дозволяють залишатися байдужими
до долі своєї Батьківщини. Це � рідна мова�
пісня і рідна земля та своєрідний оберіг ук�
раїнського народу � вишивка.

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

ЗБИРЗБИРАЮТЬ ДРУЗІВ "ВІЗЕРУНКИ УКРАЮТЬ ДРУЗІВ "ВІЗЕРУНКИ УКРАЇНИ"АЇНИ"

Дебютна персональна виставка вишиваних робіт керівників студії
"Художня вишивка" Києво$Святошинського районного центру творчості

молоді "Оберіг" Емілії Борисівни Кулініч та Світлани Леонідівни Іванькової
відкрилася 1 березня в Боярському краєзнавчому музеї.

Виконавчий комітет Боярської
міської ради відповідно до ст. 9
Закону України "Про засади
державної регуляторної політи�
ки у сфері господарської діяль�
ності" з метою одержання зау�
важень і пропозицій фізичних та
юридичних осіб, їх об'єднань по�

відомляє про оприлюднення
проекту регуляторного акта �
проекту рішення Боярської місь�
кої ради "Про порядок провад�
ження торговельної діяльності
та надання послуг на території
м. Боярка".

ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту регуляторного акта $про оприлюднення проекту регуляторного акта $
рішення Боярської міської ради "Про порядокрішення Боярської міської ради "Про порядок

провадження торговельної діяльності та наданняпровадження торговельної діяльності та надання
послуг на території м. Боярка"послуг на території м. Боярка"

Про затвердження Положення про
порядок впровадження торговельної
діяльності та надання послуг в місті
Боярка

Керуючись ст. 25, 26, 27, 30 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїни", Законами України "Про захист
прав споживачів", "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господар�
ської діяльності", "Про патентування дея�
ких видів підприємницької діяльності",
"Про ліцензування певних видів госпо�
дарської діяльності", "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуч�
чя населення", "Про оренду землі", Пос�

тановою Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торго�
вельного обслуговування населення",
"Правилами побутового обслуговування
населення" та іншими нормативно�пра�
вовими актами, що діють у сфері торгівлі,
ресторанного господарства та побутово�
го обслуговування, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок
впровадження торговельної діяльності та
надання послуг в місті Боярка.

2. Дане рішення підлягає опублікуван�
ню в друкованому органі Боярської місь�
кої ради газеті "Боярка�інформ".

3. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на заступника міського
голови відповідного напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                          
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова _____ сесія     ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № ____/ _________
від _______ року                     м. Боярка

СТИСЛИЙ ЗМІСТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Регуляторний акт розробле�
ний відповідно до Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні".

Строк дії регуляторного акта
необмежений, з можливістю
внесення до нього змін та його
відміни у разі зміни чинного за�
конодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуля�
торного акта � газета "Боярка�
інформ".

З повним текстом проекту ре�
гуляторного акта  та аналізом
регуляторного впливу можна

ознайомитись безпосередньо у
каб. 10 Боярської міської ради
(м. Боярка, вул. Білогород�
ська,13) щоденно з 08:00 до
17:00, тел.: 41�550, а також на
офіційному сайті Боярської
міської ради www.boyarka$in$
form.com.

Пропозиції та зауваження до
проекту регуляторного акта
приймаються письмово протя�
гом місяця з дня оприлюднення
регуляторного акта за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська,
13, каб. 10.

Виконавчий комітет Боярської
міської ради оголошує конкурс на
визначення суб'єкта оціночної діяль�
ності, який буде проводити оцінку
земельної ділянки територіальної
громади міста Боярка, а саме:

за адресою: м. Боярка, вул.
Хрещатик, 37$а $ площею
0,0116га

Виконавчий комітет Боярської
міської ради оголошує конкурс на
визначення суб'єкта оціночної діяль�
ності, який буде проводити оцінку
земельної ділянки територіальної
громади міста Боярка, а саме:

за адресою: м. Боярка, вул.
Хрещатик, 104$б $ площею
0, 4056га

Виконавчий комітет Боярської
міської ради оголошує конкурс на
визначення суб'єкта оціночної діяль�
ності, який буде проводити оцінку
земельної ділянки територіальної
громади міста Боярка, а саме:

за адресою: м. Боярка, вул.
40 років Жовтня, 51$а $ площею
0, 0973

До участі в конкурсі можуть бу$
ти допущені суб'єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб'єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно
до Закону України "Про оцінку зе$
мель", "Про оцінку майна, май$
нових прав та професійну оціноч$
ну діяльність в Україні", якими пе$
редбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки земель за
напрямами оцінки земель та спе$
ціалізаціями у межах цих напря$
мів, що відповідають об'єкту
оцінки.

Кінцевий термін подання заяв,
пропозицій учасників конкурсу $
21 березня 2014 року о 10:00.
(Прийняття заяв припиняється за
три дні до дати проведення кон$
курсу). 

Суб'єкти оціночної діяльності в за�
печатаному конверті подають для
розгляду конкурсною комісією нас�
тупну конкурсну документацію:

� заява про участь у конкурсі з від�
бору виконавців послуг з виконання
робіт з оцінки земель;

� копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Держав�
ному реєстрі фізичних осіб платни�
ків податків, або копія сторінок пас�
порта для осіб, які через свої релі�
гійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті (для пре�

тендента�фізичної особи�підприєм�
ця);

� згода на обробку персональних
даних (для претендента�фізичної
особи�підприємця);

� копії установчих документів пре�
тендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду згідно
з ЄДРПОУ (для претендента � юри�
дичної особи);

� копія(ї) ліцензії(й);
� копії кваліфікаційних документів

оцінювачів претендента, яких буде
залучено до проведення та підпи�
сання звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки (для пре�
тендента на виконання послуг з ви�
конання робіт з оцінки земель);

� проект завдання на виконання
послуг з виконання робіт (для пре�
тендента на виконання робіт з оцін�
ки земель), у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із
оцінки земель, яку пропонує розро�
бити претендент, перелік вихідних
даних, які має надати організатор
земельних торгів та перелік доку�
ментів і матеріалів, які будуть пред�
ставлені за результатами виконаних
робіт.

Конкурсна документація подаєть�
ся у запечатаному конверті, на яко�
му, крім поштових реквізитів, ро�
биться відмітка "На конкурс з відбо�
ру виконавців послуг з виконання
робіт з оцінки земель".

У конверті мають міститися під�
тверджуючі документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претенден�
тів подається в запечатаному кон�
верті і має містити пропозицію про
вартість виконання робіт з урахуван�
ням податку на додану вартість,
калькуляції витрат, пов'язаних з ви�
конанням робіт, а також строк вико�
нання робіт (у календарних днях).

У разі неповноти, невідповідності
наданих підтвердних документів або
несвоєчасності їх подання претен�
дент до участі у конкурсі не допуска�
ється.

Збір необхідної інформації (крім
наявних у департаменті містобудів�
ного комплексу та земельних відно�
син міської ради технічної докумен�
тації по наданню земельних ділянок
в постійне користування та оренду)
проводить оцінювач.

Рецензування звітів про експер�
тну оцінку земельних ділянок прово�
диться за ініціативою та за рахунок
оцінювача.

Конкурс буде проведено 27 бе$
резня 2014 р. об 11:00 у примі$
щенні виконавчого комітету Бо$
ярської міської ради.

За довідками звертатися до фі�
нансово�економічного відділу (каб.
№ 10), Київська обл., м .Боярка, вул.
Білгородська, 13, тел.: 41�550, го�
ловний спеціаліст з економічних пи�
тань Петруха Оксана Анатоліївна.

К о н к у р с  
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Боярський краєзнавчий музей

Триває виставка робіт В. І. Відеречка (графіка)

та І. Ю. Відеречка (різьблення по дереву) за мо$

тивами життя і творчості Тараса Шевченка "От де,

люди, наша слава…", присвячена 200$річчю від

дня його народження.

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ КИЇВЩИНИ
СУМЛІННО СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТКИ
"За результатами роботи січня�люто�

го 2014 року місцеві бюджети Київської
області отримали майже 631 млн. гри�
вень. Темп росту надходжень до відпо�
відного періоду минулого року стано�
вить 105 %. Додатково отримано біля 31
млн. гривень," � повідомив начальник ГУ
Міндоходів у Київській області Олег Ні�
зенко. 

В повному обсязі забезпечено вико�
нання доходів місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів. Надійшло
444 млн. грн., що становить майже
104%. Додатково до минулого року от�
римано 16,5 млн. гривень.

Як і в попередні періоди, головним
джерелом наповнення місцевих бюдже�

тів залишається податок на доходи фі�
зичних осіб. За січень�лютий 2014 року
цей податок  сплачено у розмірі  більше
433 млн. грн., темп росту � майже 104 %,
або біля 16 млн. грн., питома вага в за�
гальних надходженнях � 68,7 %.

Також місцеві бюджети поповнилися
за рахунок єдиного податку, майже на
79 млн. грн., темп росту до минулого
року склав 122 %, додатково надійшло
більше 14 млн. гривень.

Плата за землю наповнила місцеві
скарбнички майже на 77 млн. грн., темп
росту до попереднього року  � 101,2 %,
або 900 тис. гривень. 

Не зважаючи на складну політично�
економічну ситуацію, податки надхо�
дять до бюджету.

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі повідомляє:

На території Києво$Святошинсько$
го району впродовж березня трива$
тиме місячник добровільної здачі
зброї. 

Правоохоронці звертаються до жите�
лів Києво�Святошинського району бути
законослухняними, свідомими грома�
дянами та попереджає, що незаконне
зберігання зброї, боєприпасів, вибухів�
ки � це злочин, за який згідно із законо�
давством передбачено кримінальну від�
повідальність. Крім того, незареєстро�
вана зброя � це не тільки порушення за�
кону, а й причина нещасних випадків,
адже вогнепальна зброя, боєприпаси,
вибухівка в оселях � це небезпека для
ваших дітей, рідних та близьких. 

Працівники міліції нагадують, що сан�
кція ст. 263 Кримінального кодексу Ук�
раїни за незаконне зберігання зброї пе�

редбачає штраф від 50 неоподаткову�
ваних мінімумів доходів громадян або
позбавлення волі строком до 3 років.

Якщо громадяни за вказаний термін
добровільно здадуть до органів внут�
рішніх справ мисливську вогнепальну,
холодну або газову зброю, то в подаль�
шому вони матимуть можливість, після
оформлення відповідних документів,
зареєструвати цю зброю в особисту
власність і використовувати її на закон�
них підставах.

З питань добровільної здачі зброї
необхідно звертатись у службу доз$
вільної системи Києво$Святошин$
ського РВ ГУМВС України в Київській
області за адресою: м. Боярка, вул.
Жовтнева, 22. 

Телефон для довідок: 
067$769$20$97.

МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАМІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇЧІ ЗБРОЇ

Що? Де? Коли?

Велика кількість пожеж у населених
пунктах Києво�Святошинського району
виникає внаслідок несправностей та
порушень правил експлуатації електро�
технічних, електронагрівальних прила�
дів, пристроїв та устаткування. У біль�
шості випадків такі пожежі виникають в
результаті короткого замикання в елек�
тричних ланцюгах, перегріву та займан�
ня речовин і матеріалів, розташованих у
безпосередній близькості від нагрітого
електроустаткування, перевантажень
струму у провідниках та електричних ус�
тановках, великих перехідних опор у
електромережі тощо.

Електроустановки (можливість їх зас�
тосування, монтаж, наладка та експлуа�
тація) повинні відповідати вимогам чин�
них Правил улаштування електроуста�
новок (ПУЕ), Правил будови електроус�
тановок (ПБЕ), Правил технічної експлу�
атації електроустановок споживачів,
Правил безпечної експлуатації електро�
установок споживачів, Правил пожежної
безпеки в Україні та інших нормативних
документів, затверджених у встановле�
ному порядку.

Несправності в електромережі та
електроапаратурі, які можуть викликати
іскріння, коротке замикання, понаднор�
мовий перегрів ізоляції кабелів і прово�
дів, повинні негайно ліквідовуватися: 

� Негайно відключити пошкоджену
електромережу до приведення її в без�
печний стан;

� заборонити перевантаження розе�
ток та електромереж великою кількістю
споживачів (обігрівачі, телевізори, по�
бутова техніка і т. п.);

� електродвигуни, світильники, про�
води та розподільчі пристрої треба ре�
гулярно, не рідше одного разу на мі�
сяць, а в запилених приміщеннях що�
тижня, очищати від пилу; 

� в усіх приміщеннях, які після закін�
чення роботи замикаються і не контро�
люються черговим персоналом, з усіх
електроустановок, а також з мереж їх
живлення повинна бути відключена нап�
руга (за винятком чергового освітлення,
протипожежних та охоронних устано�
вок, а також електроустановок, що за
вимогами технології працюють цілодо�
бово).

15 лютого 2014 року в с. Крюківщина
по вул. Парниковій виникла пожежа в
приватному двоповерховому житлово�
му будинку. До гасіння було залучено 3
пожежні автомобілі. Внаслідок загоран�
ня вогнем знищено крівлю та другий по�
верх будинку, а також завдано значних
матеріальних збитків. Причина пожежі �
коротке замикання електропроводки на
другому поверсі будинку. 

ГРОМАДЯНИ, ОБЕРІГАЙТЕ СЕБЕ ТА

СВОЄ ЖИТЛО ВІД ВОГНЮ!

Києво$Святошинський РВ

ГУ ДСНС України у Київській області

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ ПРИПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ ПРИ

ВЛАШТУВАННІ ТВЛАШТУВАННІ ТА ЕКСПЛУА ЕКСПЛУААТТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

До 17 березня тривають

“Українські дні атопічного

дерматиту” в Київській області. 

Атопічний дерматит � одна з най�
актуальніших проблем сучасної ме�
дицини, що привертає пильну увагу
дерматологів, педіатрів, алерголо�
гів, імунологів, терапевтів та сімей�
них лікарів. Це зумовлено значним
поширенням цієї патології, чіткою
тенденцією до зростання дерматозу,
збільшенням кількості випадків тяж�
ких форм з розширенням площі ура�
ження, недосконалістю методів ліку�
вання та профілактики і, як наслідок �
обмеженням психологічної та фізич�
ної активності хворих.

Атопічний дерматит � генетично
зумовлене захворювання, що має
хронічний рецидивний перебіг з пев�
ною віковою динамікою, клінічно
виявляється первинним свербіжем,
папулами та іншим висипаннями на
шкірі в поєднанні з іншими ознаками
дерматитів. 

Однією з ключових особливостей
атопічного дерматозу є сухість шкі�
ри, зумовлена пошкодженням шкір�
ного бар'єра та посиленням втрати
води. 

У структурі шкірних захворювань
атопічний дерматит, за різними да�
ними, становить від 20 до 40 %. 

Захворювання частіше виявляють
у молодих людей, ніж у дорослих. 

Хворіють цією хворобою представ�
ники обох статей, дещо частіше �
жінки. Атопічний дерматит виникає в
людей усього світу й усіх рас. Протя�
гом останніх десятиліть поширеність
захворювання значно збільшилась.

Атопічний дерматит � це не лише
медична, а й нагальна соціальна та
екологічна проблема, яка потребує
всесвітнього вивчення.

Анна Чеченок,

завідуюча шкірно$

венерологічним 

відділенням ЦРЛ 

Києво$Святошинського району

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ

-- Медична служба Києво�Святошинського району інформує:

5 серпня 2012 ро$

ку набрав чинності

Закон України "Про

внесення змін до

деяких законів Ук$

раїни щодо реєс$

трації місця прожи$

вання та місця пе$

ребування фізичних

осіб, згідно з яким: 

Громадянин Украї�
ни, а також іноземець
чи особа без грома�
дянства, які постійно
або тимчасово про�
живають в Україні, зо�
бов'язані протягом 10
днів після прибуття
до нового місця про�
живання зареєстру�
вати місце проживан�
ня. Реєстрація місця
проживання за зая�
вою особи може бути здійснена
одночасно зі зняттям з реєстрації
попереднього місця проживання.

Для реєстрації особа або її за$

конний представник подає:

письмову заяву;
документ, до якого вносяться ві�

домості про місце проживання. 
Якщо дитина не досягла 16�річ�

ного віку, подається свідоцтво про
народження або свідоцтво про на�
лежність до громадянства України;

квитанцію про сплату державно�
го мита або документ про звіль�
нення від його сплати;

талон зняття з реєстрації (у разі
зміни місця проживання у межах
України). Талон зняття з реєстрації
не подається у разі оформлення
реєстрації місця проживання з од�
ночасним зняттям з реєстрації по�
переднього місця проживання;

документи, що підтверджують
право на проживання в житлі � ор�
дер, свідоцтво про право власнос�
ті, договір найму (піднайму, орен�
ди) або інші документи. У разі від�
сутності зазначених документів ре�
єстрація здійснюється за згодою
власника/співвласників житла,
наймача та членів його сім'ї на ре�
єстрацію місця проживання. 

військовий квиток або посвідчен�
ня про приписку (для громадян, що
підлягають взяттю на військовий
облік або перебувають на військо�
вому обліку).

У разі зміни адреси житла в ме�
жах адміністративно�територіаль�
ної одиниці особа або її законний
представник повинні письмово по�
відомити про це орган реєстрації
протягом десяти днів.

Згідно з ч. 2 ст. 197 Кодексу Ук�

раїни про адміністративні право�
порушення, проживання без реєс�
трації місця проживання понад 10
днів після прибуття до нового міс�
ця проживання тягне за собою по�
передження або накладення штра�
фу від одного до трьох неоподат�
кованих мінімумів доходів грома�
дян.

Зняття з реєстрації місця прожи�
вання особи здійснюється на під�
ставі:

� письмової заяви;
� судового рішення, яке набрало

законної сили, про позбавлення
права власності на житлове примі�
щення або права користування
житловим приміщенням, про висе�
лення, про визнання особи безвіс�
но відсутньою або оголошення її
померлою;

� свідоцтва про смерть;
� паспорта або паспортного до�

кумента, що надійшов з органу
державної реєстрації актів цивіль�
ного стану, або документа про
смерть, виданого компетентним
органом іноземної держави, лега�
лізованого в установленому по�
рядку.

Надання органами реєстрації ві�
домостей про місце проживання
або місце перебування особи та ін�
ших персональних даних здійсню�
ється виключно у випадках, перед�
бачених законами України, і лише в
інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав
людини або за згодою самої осо�
би.

Ігор Сімонько, 

начальник Києво$

Святошинського РВ

УДМС України в Київській області

-- Міграційна служба інформує:
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Замовлення 

ОВЕН
Тиждень прогнозує зустрiчi та цiкавi

знайомства. Саме у цей час Овни змо�
жуть закласти основу для свого успiху.
Проте до кiнця тижня багатьох може охо�
пити внутрiшнiй неспокiй. Вiрогiднi вiщi
сни, зберiгайте їх у таємницi.

ТЕЛЕЦЬ

Небезпечний тиждень. Вiрогiднi голов�
нi болi, отруєння, пожежi, травми. Можли�
вi великi фiнансовi втрати, невдалi опера�
цiї, втрата рухомого i нерухомого майна.
Імовірно, вам запропонують нову посаду
або роботу. Багато представникiв цього
знаку панiчно боятимуться нововведень.

БЛИЗНЮКИ

Вiрогiднi неприємностi через плiтки i
наклепи. У цiлому тиждень сприятливий
для контактiв i дiлових переговорiв. Спри�
ятливий час для Близнюкiв, які працюють у
бюджетнiй сферi.

РАК

Можливi значні грошовi надходження.
Не потрiбно надмiрно концентруватися
на професiйних проблемах. Корисно зай�
нятися улюбленою справою. У цей час
Ракам слід переосмислити свою поведiн�
ку i стосунки з близькими людьми.

ЛЕВ

Сприятливий тиждень для колективних
заходiв, фiзичних навантажень, активної
роботи на свiжому повiтрi. Ймовiрно,
проблеми близьких родичiв або дiтей ви�
магатимуть вiд вас уваги. Емоцiї перева�
жатимуть над розумом, що може приз�
вести до конфлiктiв із партнерами або по�
гiршення самопочуття.

ДІВА

Тиждень сприяє проявам фанатизму,
екстремiзму, вирiшенню конфлiктiв сило�
вими методами. Ймовiрне загострення
стосунків із молодшим поколiнням. Вда�
лою буде активна участь у суспiльному
життi. Відмова працювати в колективi мо�
же спричинити багато проблем.

ТЕРЕЗИ

Тиждень обiцяє бути насиченим цiкави�
ми подiями в особистому життi. Дехто
може неправильно розцiнити вашу актив�
нiсть i вирiшити, що ви занадто самов�
певненi. Можливi загострення хронiчних
захворювань, небезпечнi перевантажен�
ня, невиправданий ризик.

СКОРПІОН

Любителям екстравагантностi вдасться
здiйснити найсмiливiшi iдеї та проявити
iндивiдуальнiсть. Дiловi зустрiчi не дадуть
бажаних результатiв, тому краще відклас�
ти їх на наступний тиждень.

СТРІЛЕЦЬ

Стрiльцi будуть здатнi на необачнi вчин�
ки. Вiрогiднi помилки, фiнансові втрати,
марнотратство. Не виключено, що служ�
бове або суспiльне становище Стрiльцiв
похитнеться. Багато хто з них пережива�
тиме кризу i в особистому життi.

КОЗЕРІГ

Психологiчна нестiйкiсть i розгубле�
нiсть можуть спричинити проблеми.
Найстрашнiшi вороги немолодих Козеро�
гiв – страхи, похмурiсть i песимiзм. Поту�
рання власним слабкостям може приз�
вести до ускладнень в особистому життi.

ВОДОЛІЙ

Можливi претензiї керівництва, партне�
рiв i колег. Усе може обернутися проти
Водолiїв. Тиждень сприятливий для ак�
тивного вiдпочинку, фiзичних вправ або
для роботи на вiдкритому повiтрi. Двоя�
кість вашої натури може негативно поз�
начитися на стосунках із оточуючими.

РИБИ
Прагнення до свободи та незалежностi

загострить стосунки на роботi та вдома.
Ймовiрно, Риби не розумiють до кiнця
своєї вiдповiдальностi за благополуччя
близьких людей. Можуть виникнути стре�
си через непорозуміння в родині.

ГОРОСКОП
17 березня � 23 березня

009977  668866��2299��8888009977  668866��2299��8888
Вдовиченко 
Світлана Миколаївна
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КП «ІА «Боярка�інформ»
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕРА З РЕКЛАМИА З РЕКЛАМИ

Вимоги: стаж роботи за фахом,
вища освіта.

Офіційне працевлаштування.

Тел.: 47�079, 
(098) 443�20�87

ОГОЛОШЕННЯ
22 вересня 2013 року приблизно з 5:30 до 5:50 в

Боярці по вулиці Магістральній, 1 (навпроти кафе
1�А) було скоєно наїзд на людину.

Дуже просимо відгукнутися очевидців або
свідків події. Винагороду гарантуємо.

Телефон (097) 298�54�17.

Íåõàé ìàéáóòíº çîâñ³ì íåâ³äîìå,
Çàïëóòàíå îòî÷åííÿì ³ ñòðàõîì.
Àëå òè øëÿõ ñâ³é âèáåðè ñâ³äîìî,
² âïåâíåíî ³äè âïåðåä öèì øëÿõîì.
Â æèòò³ òîá³ áàæàþ ïåðåìîã,
Â êîõàíí³, ó êàð'ºð³, íàä ñîáîþ…
Íå çíàòè á³ä, àí³ òÿæêèõ äóìîê.

² ïàì'ÿòàòè: çàâæäè - ÿ ç òîáîþ.
ЗЗЗЗ     пппп оооо вввв аааа гггг оооо юююю ,,,,     

"""" лллл юююю бббб ииии мммм ыыыы йййй     кккк уууу мммм """" ....

ВВВВ іііі тттт аааа юююю     зззз     юююю вввв іііі лллл ееее єєєє мммм     

ММААЛЛІІННССЬЬККУУ  
Аллу Юріївну

Öèìè äíÿìè ñâ³é 
65-ð³÷íèé þâ³ëåé
â³äñâÿòêóâàëà

çàâ³äóâà÷ ÄÍÇ - 
ÖÐÄ "Äæåðåëüöå"
â³äì³ííèê îñâ³òè

Óêðà¿íè 
Êëàâä³ÿ ²ëë³âíà

Ïøîííà.
Ùèðî â³òàºìî íàøó
êîëåãó, ÷óéíó ëþäèíó,

êîìïåòåíòíîãî
êåð³âíèêà òà

ÿñêðàâó îñîáèñò³ñòü.
Çè÷èìî þâ³ëÿðö³

çäîðîâ'ÿ, ðàäîñò³,
ëþáîâ³, âäÿ÷íèõ

âèõîâàíö³â, íîâèõ
³äåé òà ïåðåìîæíèõ

çâåðøåíü.
З повагою, 

завідуючі ДНЗ міста

ЦЦИИГГУУНН У БОЯРЦІ!
ЗАПРОШУЄМО НА ЗАНЯТТЯ 

Додаткова інформація
та запис у групу за тел.:

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

Äî ùèðèõ
ïðèâ³òàíü ïðèºäíóþòüñÿ

ì³ñüêèé ãîëîâà 
Òàðàñ Äîáð³âñüêèé, 

âèêîíàâ÷èé êîì³òåò 
Áîÿðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ 

"Áîÿðêà-³íôîðì"

ÂÂ²²ÒÒÀÀªªÌÌÎÎ
íà÷àëüíèêà Â³éñüêîâî-îáë³êîâîãî ñòîëó

âèêîíêîìó Áîÿðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Àíàòîë³ÿ Ôåäîðîâè÷à

ÑÒÎÐÎÆÅÍÊÀ
òà ³íñïåêòîðà ÂÎÑ 

Ãàëèíó Â³êòîð³âíó ÑÊËßÐÅÍÊÎ
ç 60-ð³÷÷ÿì. 

Çè÷èìî ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, 
äîñòàòêó, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Ç ïîâàãîþ, ì³ñüêèé ãîëîâà Òàðàñ Äîáð³âñüêèé, 
âèêîíêîì Áîÿðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

òà êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ "Áîÿðêà-³íôîðì"

Ïàðà ãîëóá³â â íåáåñàõ ðàíêîâèõ
Ì³æ äåðåâ òà õìàð â ñèíÿâ³ ÿñí³é.

Ïàðó ãîëóá³â ïîãëÿä âèïàäêîâèé
Âèõîïèâ ðàïòîâî ïîì³æ ñ³ðèõ äí³â.

Ïðî ëþáîâ áåç ìåæ ãåí çà íåáîêðàºì
Ïàðè ãîëîñ³â ÷óòè ïåðåãóê.

Öå äâ³ ïàðè êðèë ñèíº íåáî êðàþòü,
Öå îá³éì³â ïðàãíóòü ùå äâ³ ïàðè ðóê.

ÒÒååòòÿÿííàà  ÂÂîîëëîîääààéé

ÄÄÄÄÂÂÂÂ ²²²²     ÏÏÏÏ ÀÀÀÀ ÐÐÐÐ ÈÈÈÈ
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