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10 березня боярська громада вшанувала Тараса Шевчен-
ка біля погруддя поета біля Будинку культури, що по вул. Шев-
ченка. Як і щороку, коли у березневі дні українці по всьому 
світу збираються біля монументів, присвячених Великому 
Кобзареві, боярчани влаштували емоційну імпрезу на честь                        
українського Пророка. Старшокласники Боярської ЗОШ № 1, 
хор «Надія», представники громадськості та керівництво міста 
поклали квіти до підніжжя пам’ятника, виконали Державний 
гімн України, склали шану видатному Українцю.

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

ШЕВЧЕНКОВЕ 
СЛОВО У БОЯРЦІ

На мітингу виступили 
секретар Боярської міської 
ради Ярослав Яник, заслуже-
ний журналіст України, де-
путат Боярської міської ради 
Ніна Харчук, лауреат премії 
імені Володимира Самій-
ленка Володимир Вітюк. Хор 
«Надія» виконав три пісні, 

ДЯКУЄМО ТОБІ, ЗЕМЛЯЧЕ

В. о. голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Мирослава 
Смірнова 12 березня вручила подяку боярчанину, колишньому співробіт-
нику газети «Боярка-інформ», а нині учаснику АТО Михайлу Бурмістенку. 

з-поміж яких «Реве та стогне 
Дніпр широкий» підхопи-
ли всі присутні. Провідною 
темою виступів стали теми 
любові до України, віра у не-
вмирущість нашої незалеж-
ної держави і Шевченкового 
слова, невідворотність кари 
людожерам:

З травня 2014 року він служить у пол-
ку спеціального призначення «Азов». 
Впродовж цього часу Михайло невід-
ступно захищає цілісність українського 
кордону. Але 14 лютого у бою під селом 
Широкине Волноваського району До-
нецької області отримав численні оско-
лочні поранення кінцівок, живота та 
шиї. Незважаючи на важке поранення, 
він зміг самотужки дійти до медиків. 

Першу медичну допомогу отри-
мав на полі бою, згодом його було від-
правлено до Маріуполя, а потім – до 
Дніпропетровська. Поранення у шию 
потребувало особливого лікування з ви-
користанням спеціального обладнан-
ня, яке є у Дніпропетровську. Осколок, 
який застряг між дихальними шляхами 
та кровоносними судинами, видалили 
благополучно. 

Зрозуміло, що лікування бійця та 
придбання нового одягу для нього (ста-
рий був буквально зрешечений оскол-
ками) потребувало певних затрат. По-
сильну допомогу надали полк «Азов» та 
волонтери полку. 

Вже найближчим часом Михайло 
планує повернутися на фронт.

В. о. голови Києво-Святошинської 
РДА Мирослава Смірнова, колектив 
адміністрації, а також Боярська міська 
рада та редакція газети «Боярка-інформ» 
бажають Михайлу міцного здоров’я та 
повернення з перемогою додому.

Встане Україна.
Розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить,
І помоляться на волі

Невільничі діти.

Ну щоб, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. Знать, од Бога 

І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!

                      …Возвеличу
Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

                       … Коли
Ми діждемося Вашингтона

З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись!

                         … Ридаю,
Молю, ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,

Щоб огненно заговорила, 
Щоб слово пламенем взялось, 
Щоб людям серце розтопило.

І на Украйні понеслось.
І на Україні святилось

Те слово, божеє кадило,
Кадило істини. Амінь.
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Про затвердження графіків прийо-
му громадян 

Керуючись ст. 1, 22 Закону Укра-
їни «Про звернення громадян», пп. 
2, 17 п. 3 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
з метою організації особистого при-
йому громадян посадовими особами 
місцевого самоврядування, —

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік прийому грома-
дян керівництвом виконавчого комітету 
Боярської міської ради ( додається)

2. Затвердити графік прийому гро-
мадян у відділах виконавчого комітету 
Боярської міської ради ( додається)

3.Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на керуючу справа-
ми виконавчого комітету.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ          В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 березня 2015 року    № 11/2 
 м. Боярка

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом виконкому Боярської міської ради

(м. Боярка, вул. Білогородська, 13)

Дні 
тижня

Прізвище, ім’я, 
по батькові керівника, 
який веде прийом

Посада керівника, 
який веде прийом

Г о д и н и 
прийому

2 3 4 5

Вівторок 
щомісяця

Вівторок
щомісяця

Середа
щомісяця

Середа щомісяця

Середа щомісяця

Середа щомісяця

Четвер щомісяця

Четвер щомісяця

Яник Ярослав 
Миколайович

Рябошапка Марія
 Андріївна

Яник Ярослав 
Миколайович

Горін Олександр
Дмитрович

Рябошапка Марія
 Андріївна

Добрівський Тарас 
Григорович

Скочко Валерій
 Анатолійович

Дубовецький 
Валерій Михайлович

Секретар ради

Керуюча справа-
ми виконкому

Секретар ради

Заступник місько-
го голови

Керуюча справа-
ми виконкому

Міський голова

Перший заступ-
ник міського го-
лови
Заступник місько-
го голови 

14:00-17:00

14:00-17:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

ГРАФІК
особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Боярської міської ради

(м. Боярка, вул. Білогородська, 13)

Фінансово-економічний відділ Понеділок-
пятниця

з 9:00 до 
13:00

Загальний відділ 
(видача довідок)

Вівторок, 
середа

з 8:30 до 
16:00

Юридичний відділ 
(квартирний облік, видача довідок та 
оформлення посвідчень особам, по-
терпілим від наслідків Чорнобильської 
катастрофи)

середа З 9:00 до 
16:00

Спеціалісти з питань архітектури та 
землевпорядкування

середа З 9:00 до 
16:00

Спеціаліст з комунальних питань вівторок З 9:00 до 
13:00

Спеціаліст у справах захисту дітей Вівторок, се-
реда

з 8:30 до 
16:00

Жінки, яким присвоєно звання «Мати-героїня», Герої України, Ге-
рої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої 
Вітчизняної війни приймаються позачергово.

1. Інформація про мету, склад та зміст 
містобудівної документації.

Детальний план території навчаль-
но-екзаменаційного автодрому-транс-
формера Бориса Сухорученка в межах 
Боярської міської ради Київської області 
розроблений ДП «Український науково-
дослідний і проектний інститут цивіль-
ного будівництва «Укрндпіцивільбуд».

Проектом детального плану терито-
рії розглядається територія, розміщена у 
західній частині Боярської міської ради, 
площею 0,9997 га.

Під час розроблення детального 
плану було враховано законодавчі та 
нормативні документи.
2. Основні техніко-економічні показники: 

• площа ділянки під будівлями і спо-
рудами — 0,04 га;

• площа території об’єктів комунального 
призначення — 0,02 га;

• зелені насадження — 0,41 га.
3. Відомості про замовника детального плану 
території.

Детальний план території (далі 
ДПТ) розроблено на замовлення гр. 
Сухорученка Бориса Євгеновича, під-
ставою для розроблення ДПТ є розпо-
рядження Києво-Святошинської рай-
держадміністрації від 03.11.2014 р. № 704.
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з 
проектом детального плану території.

Експозиція проекту ДПТ роз-

міщена в приміщенні виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, каб. № 13 та на сайті:                                                                                                                  
www.boyarka-inform.com.

Строк громадського обговорення 
проекту ДПТ — один місяць.
5. Відомості про строк подання і строк 
завершення розгляду пропозицій.

Процедура розгляду та врахування 
пропозицій громадськості до проекту 
ДПТ триватиме до 13.04.2015 р. за адре-
сою: 08154, м. Боярка, вул. Білогород-
ська, 13, каб. № 13, середа 9.00:16.00, 
контактний тел. (04598) 41-815. Відпові-
дальні за організацію розгляду пропози-
цій до ДПТ — спеціалісти з питань архі-
тектури виконавчого комітету Боярської 
міської ради.

Подання та прийом пропозицій 
здійснюється впродовж місяця з дня 
оприлюднення повідомлення.
6. Інформація стосовно запланованих заходів 
(презентація, прилюдне експонування, 
телевізійні програми, публічні конференції тощо).

Презентація та засідання по проекту 
ДПТ відбудеться після проведення про-
цедури розгляду та врахування пропози-
ції. Про час та дату виконавчий комітет 
Боярської міської ради повідомить до-
датково.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозиції у проекті детального плану 

території навчально-екзаменаційного автодрому-трансформера Бориса Сухорученка в 
межах Боярської міської ради Київської області

У лютому рівень оплати за 
житлово-комунальні послуги від 
мешканців виявився найнижчим. 
Викликає занепокоєння недоотри-
мання коштів за надані послуги, а 
особливо за адресами: 
вул. Молодіжна, 10 — 20 %,
вул. 50 років Жовтня, 7 — 51 %, 
вул. Жуковського, 1 — 58 %, 
вул. Щорса, 14 — 60 %, 
вул. Гоголя, 50 — 61 %, 
вул. Маяковського, 41 — 65 %, 
вул. Пастернака, 72 — 65 %, 
вул. 50 років Жовтня, 10-а — 67 %. 

Не будьте байдужими, своєчас-
но повідомляйте (тел.            40-357) 
про невідомих осіб, які безпричин-
но перебувають біля Ваших будин-
ків та можуть скоїти злочини. 

Так, 4 березня на сміттєвому 
майданчику по вул. Білогородська, 
23 оперативно було усунено поже-
жу силами КП «БГВУЖКГ». Не-
відомими особами було підпалено 
негабаритні речі, які знаходилися 
на сміттєвому майданчику в неве-
ликій кількості. 

10 березня невідомі скоїли кра-
діжку гальмувальної катушки ліфта 
з машинного приміщення, зламав-

ши замки на решітці в технічний 
поверх та на вхідних дверях машин-
ного приміщення. Міліція веде роз-
слідування.

У ніч на 11 березня викраде-
но металевий контейнер для збору 
ТПВ з сміттєвого майданчика по вул.          
Б. Хмельницького, 55.

Згідно із заявками мешканців, 
що надійшли до аварійно-диспет-
черської служби, виконано роботи:

• аварійно-ремонтною дільницею — 
65 заявок;

• дільницею ліфтового господар-
ства — 48 заявок;

• ремонтно-будівельною дільни-
цею — 9 заявок,

• закінчено ремонт під’їзду по вул. 
Молодіжній, 77 (2); 

• розпочинається ремонт під’їзду 
по вул. Білогородська, 41;

• дільницею електрогосподарства — 
23 заявки;

• дільницею по обслуговуванню 
будинків та прибудинкової терито-
рії: проведено заміну стояка кана-
лізації по вул. Молодіжній, 65, кв. 
3; замінено ділянки труб опален-
ня та запірної арматури по вул. Б. 
Хмельницького, 113; проводилися 

роботи щодо поновлення режиму 
опалення будинків по вул. Лінійна, 
28, 30; Молодіжна, 65, 67, 69, 77, 76; 
Білогородська, 23, 27 після пориву 
центральної теплотраси та зупинки 
котельні 40 років Жовтня, яка ста-
лася 2 березня 2015 року; роботи в 
окремих квартирах вказаних будин-
ків продовжуються.

дільницею благоустрою:
• розпочато прибирання при-

бордюрки по вул. Білогородська, 
вивезено 50 тонн використаного 
посипочного матеріалу;

• відремонтовано ливнеприймач 
по вул. 40 років Жовтня; ліквідовано 
два стихійних сміттєзвалища по місту;

• обстежено в парку Шевченка 
дерева, в подальшому буде вирішено 
питання щодо їх зрізання (пошко-
джені омелою, сухі);

• зрізано 3 сухих дерева та прове-
дено кронування 4 аварійних; замі-
нено 10 ламп вуличного освітлення 
та відремонтовано 3 світильника;

• силами працівників комуналь-
ного підприємства проведено при-
бирання парку Шевченка;

• розпочато проведення ямково-
го ремонту по вул. Садова.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Як повідомив майстер-
шляховик КП «Боярське 
ГВУЖКГ» Юлій Трофімов, 
силами підрядної організації 
ТОВ «ЄВРОДОР 2» розпо-
чато ямковий ремонт цен-
тральних вулиць Боярки.

Першою у переліку — 
вулиця Садова на під’їзді до 
Михайлівської площі.

Комунальники обіця-
ють найближчим часом від-
ремонтувати розбиті дороги 
по вулицях Білогородській, 
Шевченка, Молодіжній, Го-
голя та Б. Хмельницького.

Головний інженер під-
п р и є м с т в а - п і д р я д н и к а 
Олександр Хлипавка наго-
лосив, що роботи мають ви-
конати впродовж місяця.

ФОТОФАКТ

Першими до прибиран-
ня міста приступили праців-
ники дільниці благоустрою 
КП «Боярське ГВУЖКГ». 
Нині триває очищення при-
бордюрної території від піс-
ку та сміття. Окрім бригади 
комунальників для виконан-
ня робіт залучено спецтех-
ніку — мінінавантажувач та 
вантажний автомобіль для 
вивезення ґрунту.

ЯМКОВИЙ РЕМОНТ РОЗПОЧАТО 
З ВУЛИЦІ САДОВОЇ

РОЗПОЧАТО МІСЯЧНИК 
БЛАГОУСТРОЮ

Місцина на перехресті вулиць Ма-
яковського та Пастернака вже багато 
років поспіль перетворена на стихій-
не сміттєзвалище. Усі без винятку жи-
телі мікрорайону лаються з приводу 
засміченості території, але при цьому 
продовжують носити сюди сміття.

Неодноразові спроби покласти 
край безладу не приносили резуль-
тату. Але це не зупинило ентузіастів, 
які за допомогою працівників КП 
«Боярське ГВУЖКГ» знову взялися 
навести лад і прибрати багаторіч-
ний смітник.

Очищену від сміття ділянку 
оточили стрічками. На гаражах 
розмістили оголошення про те, 
що контейнери для сміття знахо-
дяться через дорогу напроти. Біля 
контейнерів зупиняється легковий 
автомобіль і водій підтюпцем несе 
пакети зі сміттям. Присутній за-
ступник начальника КП «Боярське 
ГВУЖКГ» Сергій Музика прина-
гідно цікавиться у чоловіка, чи 
уклав він з підприємством договір 
про вивезення сміття.

Тим часом ми розмовляємо з 
ініціаторами прибирання сміттє-
звалища. Один із них — приватний 
підприємець Валерій Борсук. Роз-

повідаючи про акцію, він зізнався, 
що саме це бажання висловив цього 
року Діду Морозу під час корпора-
тивного святкування Нового року. 
Ідею підтримали колеги та одно-
думці. І ось з настанням сприятли-
вих погодних умов посланці Діда 
Мороза взялися за здійснення влас-
ної мрії.

«Комунальники надали техніку 
та людей для прибирання звале-
ного сміття, — розповідає Валерій 
Вікторович. — Ми, в свою чергу, 
придбали чотири контейнери, а 
також організували охорону очи-
щеного майданчика від повтор-
ного засмічення. Нині проводимо 
роз’яснювальну роботу серед на-

СМІТНИК НА ВУЛИЦІ
МАЯКОВСЬКОГО: ХТО КОГО?

селення. Здебільшого зустрічаємо 
розуміння. Щоправда, трапляються 
ганебні винятки».

Практично саме в цю мить 
представниця «одного із цих винят-
ків» виїхала на солідній машині від 
сусідньої п’ятиповерхівки і почала 
кричати на активістів, які прибрали 
смітник і встановили контейнери 
там, де, нібито, до цього знаходив-
ся її город. Робимо висновки, що 
втілити ідею про чисте перехрестя 
ентузіастам буде непросто.

«Ми проаналізували причини 
того, що впродовж тривалого часу 
попри усі намагання комунальни-
ків та влади, не вдається прибрати 
цей смітник, — продовжує Валерій 
Вікторович. — Тому є думка вла-
штувати тут цивілізований май-
данчик для прийому та сортування 
сміття. Але спочатку хочемо засади-
ти територію колишнього смітника 
деревцями, квітами. Наступним 
кроком за підтримки влади може 
стати організація роздільного при-
йому сміття, його сортування та 
подальша відправка на переробку. 
У сусідніх населених пунктах такий 
досвід вже є».

Залишається лише побажати 
активістам успіху у початій справі, а 
жителям мікрорайону — розуміння 
та прагнення до чистоти.

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому від 

10.03.2015 р. № 11/2
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Загальні положення
Генеральний план населеного 

пункту є основним видом місто-
будівної документації на місцево-
му рівні, призначеної для обґрун-
тування довгострокової стратегії 
планування та забудови території 
населеного пункту.

Генеральний план розробля-
ється та затверджується в інтер-
есах відповідної територіальної 
громади з урахуванням держав-
них, громадських та приватних 
інтересів

Рішення про розроблення гене-
рального плану приймає міська рада.

Виконавчі органи міських рад в 
установлений строк:

1) подають пропозиції до проек-
ту відповідного місцевого бюджету 
на наступний рік або про внесення 
змін до бюджету на поточний рік 
щодо потреби у розробленні місто-
будівної документації;

2) визначають в установленому 
законодавством порядку розробника 
генерального плану населеного пунк-
ту, встановлюють строки розроблен-
ня та джерела його фінансування;

3) звертаються до обласної дер-
жавної адміністрації щодо визна-
чення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення ге-
нерального плану населеного пункту;

4) повідомляють через місцеві 
засоби масової інформації про по-
чаток розроблення генерального 
плану населеного пункту та визна-
чають порядок і строк внесення 
пропозицій до нього фізичними та 
юридичними особами;

5) забезпечують попередній 
розгляд матеріалів щодо розроблен-
ня генерального плану населеного 
пункту архітектурно-містобудівни-
ми радами відповідного рівня;

6) узгоджують проект генераль-
ного плану населеного пункту з ор-
ганами місцевого самоврядування, 
що представляють інтереси суміж-
них територіальних громад, з метою 
врегулювання питань планування 
територій у приміських зонах.

Строк дії генерального плану не 
обмежується.

Зміни до генерального плану  
можуть вноситися не частіше ніж 
один раз на п’ять років.

Такі зміни вносяться органом 

місцевого самоврядування, який 
затверджував генеральний план. 
Питання про дострокове внесення 
змін до генерального плану насе-
леного пункту може порушуватися 
за результатами містобудівного мо-
ніторингу перед відповідною сіль-
ською, селищною, міською радою 
відповідною місцевою державною 
адміністрацією. 

У разі виникнення державної 
необхідності рішення щодо доціль-
ності внесення змін до генерального 
плану приймається Кабінетом Мі-
ністрів України.

Генеральні плани та зміни до 
них розглядаються і затверджу-
ються міськими радами на черго-
вих сесіях протягом трьох місяців 
з дня їх подання.

Перед затвердженням містобу-
дівної документації проводяться 
громадські слухання.

Матеріали генерального плану 
не можуть містити інформацію з 
обмеженим доступом та бути об-
меженими в доступі. Загальна 
доступність матеріалів генераль-
ного плану населеного пункту 
забезпечується шляхом його роз-
міщення на сайті органу місцево-
го самоврядування та у місцевих 
періодичних друкованих засобах 
масової інформації, а також у за-
гальнодоступному місці у примі-
щенні такого органу. Матеріали 
генерального плану населеного 
пункту надаються за запитом від-
повідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації.

Експертизі містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні підляга-
ють виключно генеральні плани міст.

Порядок проведення експерти-
зи визначається Кабінетом Міні-
стрів України.

Генеральний план визначає 
основні принципи і напрямки 
планувальної організації та функ-
ціонального призначення терито-
рії, формування системи громад-
ського обслуговування населення, 
організації вулично-дорожньої та 
транспортної мережі, інженерно-
го обладнання, інженерної підго-
товки і благоустрою, цивільного 
захисту території та населення від 
небезпечних природних і техно-
генних процесів, охорони навко-

лишнього природного середовища, 
охорони та збереження культурної 
спадщини та традиційного ха-
рактеру середовища історичних 
населених пунктів, а також послі-
довність реалізації рішень, у тому 
числі етапність освоєння території.

Концепція повинна розгляда-
тися на альтернативній основі і до 
затвердження розглядатися й обго-
ворюватися професійними та гро-
мадськими організаціями, жителя-
ми населених пунктів. 

Територія міста за функціо-
нальним призначенням і характе-
ром використання поділяється на 
сельбищну, виробничу, в т. ч. зо-
внішнього транспорту, і ландшаф-
тно-рекреаційну.

До сельбищної території входять 
ділянки житлових будинків, гро-
мадських установ, будинків і спо-
руд, у т. ч. навчальних, проектних, 
науково-дослідних та інших ін-
ститутів без дослідних виробництв, 
внутрішньосельбищна вулично-
дорожна і транспортна мережа, а 
також площі, парки, сади, сквери, 
бульвари, інші об’єкти зеленого 
будівництва й місця загального ко-
ристування.

Виробнича територія призна-
чена для розміщення промислових 
підприємств і пов’язаних з ними 
виробничих об’єктів, у т. ч. ком-
плексів наукових установ з дослід-
ними підприємствами, комунально-
складських об’єктів, підприємств з 
виробництва та переробки сільсько-
господарських продуктів; санітарно-
захисних зон промислових підпри-
ємств; об’єктів спецпризначення 
(для потреб оборони); споруд зо-
внішнього транспорту і шляхів поза-
міського й приміського сполучення 
внутрішньоміської вулично-дорож-
ної і транспортної мережі; ділянок 
громадських установ і місць загаль-
ного користування для населення, 
що працює на підприємствах міста  
(промислові підприємства, які не 
виділяють у навколишнє серед-
овище екологічно шкідливих, ток-
сичних, пилоподібних і пожежоне-
безпечних речовин, не створюють 
підвищених рівнів шуму, вібрації, 
електромагнітних випромінювань, 
не вимагають під’їзних залізниць, 
допускається розміщувати у межах 

сельбищних територій або поблизу 
них з дотриманням санітарно-гігіє-
нічних і протипожежних вимог). 

До ландшафтно-рекреаційної 
території входять озеленені й водні 
простори у межах забудови міста і 
його зеленої зони, а також інші еле-
менти природного ландшафту. До її 
складу можуть входити парки, лісо-
парки, міські ліси, ландшафти, що 
охороняються, землі сільськогоспо-
дарського використання та інші угід-
дя, які формують систему відкритих 
просторів; заміські зони масового 
короткочасного і тривалого відпо-
чинку, міжселищні зони відпочинку; 
курортні зони (у містах і селищах, що 
мають лікувальні ресурси).

Для забезпечення необхідних 
функціональних зв’язків місць 
розселення з місцями прикладен-
ня праці й відпочинку, установа-
ми культурно-побутового обслу-
говування, а також для зниження 
витрат часу на пересування на-
селення слід формувати віднос-
но стійкий трудовий баланс про-
живаючих і працюючих у межах 
основних структурно-плануваль-
них елементів міста (плануваль-
них районів, зон).

Інформація подана відповідно 
до Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» та 
Державних будівельних норм Укра-
їни Планування і забудова міських 
і сільських поселень ДБН 360-92**, 
Склад і зміст генерального плану на-
селеного пункту ДБН Б.1.1-15:2012.

Кожен житель Боярки, може 
подавати пропозиції (зауваження) 
до виконавчого комітету Боярської 
міської ради у письмовій формі чи 
електронною поштою із зазначен-
ням прізвища, імені, по батькові та 
адреси особи, яка їх подає.

Адреса виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради: 08154 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
контактний тел.: (04598) 41-815, 
е-mail: boyarka-rada@ukr.net. Від-
повідальні за організацію розгляду 
пропозицій (зауважень) — спе-
ціалісти з питань архітектури ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради Романюк Андрій 
Олександрович та Гончарова 
Дар’я Євгенівна.

ПРО ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН М. БОЯРКА

Серед багатьох прав громадян 
є право на місцеве самовряду-
вання. Зокрема, це право стосу-
ється вирішення питань розвитку 
власного міста. Тобто, місцева 
громада має захищене законодав-
ством право брати в цьому процесі         
повноцінну участь. 

Одним із основних інструмен-
тів забезпечення такого права є 
процедура розробки і затверджен-
ня містобудівної документації. В 
першу чергу це стосується Гене-
рального плану міста та Деталь-
ного плану території. Містобу-
дівна документація — це проекти 
з планування забудови та іншого 
використання міської території. 

Будь-яка містобудівна до-
кументація має розроблятись за 
участі громадськості та затвер-
джуватись виключно через гро-
мадські слухання.

Нам, боярчанам, важливо 
знати, що саме ми маємо право 
визначати, ЩО будувати та ДЕ 
будувати в межах нашого міста. 
Звісно, такі рішення мають від-
повідати державним, у вирішен-
ні питань використання міської 
території враховуються інтереси 
всіх зацікавлених сторін: від при-
ватних до загальнодержавних. 

Незважаючи на велике зна-
чення такої містобудівної доку-
ментації для кожного громадяни-
на, рівень участі жителів міста у її 
розробці є доволі не високим. Це 
пояснюється багатьма фактора-
ми, зокрема й тим, що значення 
та роль цього напрямку маловідо-
ме серед населення. А між іншим, 
під час цього процесу вирішують-
ся принципові питання забудови 

і використання території міста, 
які мають дотичний або безпо-
середньо якісний вплив на життя 
кожного жителя. Також варто за-
значити, що містобудівна доку-
ментація, а особливо генеральний 
план, по-перше, значно підвищує 
інвестиційну приваб-ливість міс-
та, по-друге, забезпечує збалан-
сований та керований розвиток 
економіки (що збільшує ефек-
тивність використання місцевого 
ресурсу) та, по-третє, забезпечує 
формування комфортного та без-
печного міського середовища.

Важливо зазначити, що у сус-
пільстві присутнє певне помил-
кове розуміння щодо деяких зав-
дань містобудівної документації. 
Варто знати, що у містобудівній 
документації НЕ вирішуються 
такі питання як: місця розташу-
вання МАФів; контроль якості 
дорожнього покриття; чистота і 
благоустрій вулиць; тарифів на 
комунальні послуги тощо.

Генеральний план, як осно-
вний вид містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні, визначає 
планування (розподіл) території 
населеного пункту, що передбачає 
розміщення функціональних зон 
(сельбищна, виробнича, рекреа-
ційна тощо), місць розташування 
окремих об’єктів загальномісько-
го значення, планування вулич-
но-дорожньої мережі, інженерних 
комунікацій, санітарно-захисних 
зон тощо. Також генеральним 
планом визначається та обґрунто-
вується питання необхідності змі-
ни меж населеного пункту. 

Генеральний план має роз-
роблятись на підставі попередньо 
розроблюваної Концепції. 

Завданням Концепції є визна-
чення принципових напрямків 
розвитку міста. Це такі питання 
як, наприклад, основна спеціалі-
зація об’єктів економічної діяль-
ності, типи об’єктів будівництва, 
роль міста у системі розселення 
регіону, статус та інші фундамен-
тальні питання, які визначають 
майбутнє міста на довгострокову 
перспективу.

Основні матеріали затвердже-
ної містобудівної документації 
є відкритими і доступ до них не 
може бути обмеженим. Також ці 
матеріали мають бути розміщені 
у загальнодоступному місці — у 
приміщенні органу місцевого са-
моврядування та оприлюднено у 
засобах масової інформації.

Необхідність забезпечення 
міста містобудівною докумен-
тацією актуальна вже багато ро-
ків. Нині активізувався процес 
розробки генерального плану 
Боярки. Вже укладено договір 
з проектною організацією — 
інститутом «ДІПРОМІСТО» 
(«Український Державний на-
уково-дослідний інститут про-
ектування міст імені Ю. М. Бі-
локоня»). У міськвиконкомі 
створено робочу групу по робо-
ті над генеральним планом.

До участі по розробці гене-
рального плану міста запрошу-
ються усі бажаючі, активні та 
небайдужі боярчани. Свої про-
позиції ви можете надавати у 
будь-якій зручній для вас спо-
сіб — самостійно або колективно, 
письмово або усно, міському го-
лові, депутату або члену робочої 
групи тощо.

Генеральний план міста розробляє 
проектний інститут «УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» 
ім. Ю. М. Білоконя» на замовлення вико-
навчого комітету Боярської міської ради.

Згідно з розпорядженням місько-
го голови Т. Г. Добрівського створено 
робочу групу по роботі над проектом 
генерального плану міста із залучен-
ням представників громадськості.

Склад членів робочої групи по ро-
боті над проектом генерального плану 
міста Боярка: 
1. Скочко В. А. — голова робочої групи, 
перший заступник міського голови;
2. Горін О. Д. — заступник міського голови;
3. Матейко А. В. — депутат Боярської 
міської ради, голова фракції;
4. Казаков Ю. Ю. — депутат Боярської 
міської ради, голова фракції;
5. Сафонов В. М. — голова постійної 
депутатської комісії ради;
6. Поліщук О. П. — депутат Боярської 
міської ради;
7. Михальов Є. В — депутат Боярської 
міської ради, голова фракції;
8. Арчаков А. М. — депутат Боярської 
міської ради;
9. Борецький О. П. — депутат Бояр-
ської міської ради;
10. Боднюк О. В. — депутат Боярської 
міської ради;
11. Іванченко В. В. — голова постійної 
депутатської комісії ради;
12. Чмут Є. В. — депутат Боярської 
міської ради;

13. Романюк А. О. — головний спеціа-
ліст з питань архітектури;
14. Гончарова Д. Є. — спеціаліст І ка-
тегорії з питань архітектури;
15. Ситніченко Т. О. — спеціаліст І ка-
тегорії з питань землевпорядкування;
16. Маруженко Л. В. — завідувач юри-
дичним відділом;
17. Яровий В. М. — представник гро-
мадськості, голова ОСББ «Зоряний»;
18. Сенчук В. М. — член ВК ГО «НА-
РОДНА РАДА БОЯРКИ»;
19. Нестеренко М. В. — представник 
громадськості;
20. Мещеряк О. Ю. — представник 
громадськості;
21. Осипенко В. П. — представник 
громадськості;
22. Семко О.В. — член ГО «Правий 
сектор»;
23. Красовський О.В. — член ГО «На-
родна Опора».

На зустрічах обговорювались питання:
• розгляд пропозицій, які надходи-

ли від громадськості;
• межа території міста;
• внесення до межі міста можливої 

території прилеглого лісу без зміни 
функціонального призначення;

• визначення відповідних терито-
рій міста для містобудівних потреб;

• вулично-дорожна і транспортна 
мережа міста;

• інше.
У наступних номерах газети буде 

викладено більш детальна інформація.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОЧУ ГРУПУ 
ПО РОБОТІ НАД ПРОЕКТОМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

ПРО УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗРОБЦІ ТА 
ЗАТВЕРДЖЕННІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для створення сприятливих умов 
життєдіяльності мешканців та гостей 
необхідно забезпечити чистоту і по-
рядок у місті.

Зовнішній образ міста — це його 
вигляд та візуальне сприйняття.

Архітектура правдива і життєва 
не лише тоді, коли обслуговує наші 
побутові потреби, але й тоді, коли 
створює живий образ. Таким чином, 
образ є результатом процесу сприй-
няття середовища, а формування — 
головна мета архітектури.

Тому виконавчий комітет Бо-
ярської міської ради звертається 
до державних установ, організацій, 
підприємств, органів самоорганіза-
ції населення та громадян:

• утримувати в належному ста-
ні території, закріплені або надані 
суб’єктам в установленому законом 
порядку, у тому числі утримувати в на-
лежному стані закріплені за ними на 
умовах договору з балансоутримува-
чем об’єкти благоустрою (їх частини). 

Прибирання присадибної ді-
лянки та прилеглої до неї терито-
рії на відстані 10 метрів, включно 
до бордюру вулиці (дороги, площі, 
провулка тощо), проводиться її 
власником або користувачем цієї 
ділянки. Власник або користувач 
присадибної ділянки може на умо-
вах договору із спеціалізованим під-
приємством забезпечувати належне 
утримання території загального ко-
ристування, прилеглої до його при-
садибної ділянки;

• здійснювати благоустрій та 
озеленення території житлової та 
громадської забудови, а також при-
леглої до неї території;

• утримувати в належному стані 
фасади своїх будівель та споруд;

• у разі утеплення фасаду квар-
тири, окраска зони утеплення не 
повинна відрізнятись від основного 
кольору фасаду багатоквартирного 
житлового будинку.

Інформація подана відповід-
но до Закону України «Про благо-
устрій населених пунктів» та Пра-
вил благоустрою території міста 
Боярка, затверджених рішенням 14 
сесії VI скликання Боярської місь-
кої ради від 24.11.2011 р. № 14/701.

ЗОВНІШНІЙ 
ВИГЛЯД МІСТА 

Кожен житель, представники 
державних установ, організацій, 
підприємств можуть з ознайомити-
ся з проектом опорного плану та на-
дати свої зауваження (уточнення). 

Дана документація знаходить-
ся у приміщенні Боярської міської 
ради за адресою: вул. Білогородська, 
13. Детальна інформація на сайті      
www.boyarka-inform.com

ПРО ПЕРШИЙ ЕТАП ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ (ОПОРНИЙ ПЛАН) М. БОЯРКА

Матеріали надані робочою групою по розробці 
Генерального плану
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Нещодавно в Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулася зустріч з 
народною артисткою України, кава-
лером ордена Княгині Ольги ІІ та ІІІ 
ступенів, живою легендою театру та 
кіно Раїсою Недашківською. 

Організував цю зустріч, яка від-
булась у рамках роботи історичного 
клубу при Свято-Покровському 
храмі УАПЦ, — настоятель парафії 
протоієрей Дмитро Присяжний. 

Численні відвідувачі музею сто-
ячи вітали жінку в просторій пурпу-
ровій мантії. Була спільна молитва, 
з якої починається будь-яка добра 
справа. І було щире спілкування про 
те, що є самою суттю і сенсом буття. 

МИСТЕЦТВО — ЦЕ КОЛИ МИ ЧУЄМО БОГА
Монолог Раїси Недашківської 

включав у себе спогади про яскраві 
моменти творчого життя, а також 
фрагменти зіграних ролей. Зокре-
ма, з «Лісової пісні» — свого пер-
шого фільму, в якому в ролі Мавки 
актриса знялася ще у 17-річному 
віці. Раїса Степанівна взяла участь 
у зйомках більше трьох десятків 
фільмів, в кожному з яких ство-
рила неповторний жіночий образ: 
«Телефоністка», «Сон», «Царська 
наречена», «Гадюка», «Народжена 
революцією», «Роксолана» та бага-
то інших.  

Поступово розмова переходить 
на спогади про Майдан, поїздки з 
Благодатним вогнем по військових 
частинах і, зокрема, зони АТО, а 
також концерти в госпіталях. Усе 
це відбувається у рамках участі в 
мистецькому проекті «Народна фі-
лармонія».

Разом з Раїсою Недашківською 
до Боярки приїхала керівник «На-
родної філармонії», співачка, автор 
пісень та поезій, «комбат Маруся» 
так її називають в армії — Руслана 
Лоцман. Проект розпочався в квіт-
ні 2014 року. За плечима — повний 
Всеукраїнський тур Заходом, Пів-
ніччю, Півднем і Сходом України, 
понад 170 мистецьких акцій у під-
тримку учасників АТО.

«В Артемівську разом із залом 
співали пісні «Рідна мати моя», 
«Два кольори», «Чорнобривці». 
Після концерту місцеві жінки під-
ходили й плакали: «Ви привезли 
нам шматочок України. Якби такі 
пісні були 20 років тому, не було 
б сьогоднішнього протистояння». 
Після концерту в одній із військо-

вих частин під Пісками залишили-
ся на ночівлю. Спали, натягнувши 
шапки й рукавички. А на душі — світ-
ло», — розповідають гості.

Того дня Руслана подарувала 
присутнім свою нову, ще не записа-
ну пісню пісні «Лицарі Добра». На 
додачу — веселу пісню «Не журись, 
матусю, в армії Маруся». 

Прихід в цей світ особистостей, 
які є знаковими для свого часу та на-
роду, був і залишається таємницею. 
Одній із найкоштовніших дарунків 
є мистецтво, яке надихає і об’єднує, 
допомагає всім нам згадати й усві-
домити, хто ми є і якого кореня діти. 
«А що ж таке мистецтво? Усе те, що 
спонукає нас чути голос Бога», — за-
питує та відповідає гостя історичного 
клубу та Боярки Раїса Недашківська. 

Малінченко — художник від 
весни, — так говорили гості му-
зею, вітаючи пана Олександра: 
різьбяр Володимир Цепляєв — 
козаком, озброєним гострим 

ВЕСНЯНИЙ ВЕРНІСАЖ ОЛЕКСАНДРА МАЛІНЧЕНКА

списом, поетеса Любов Осі-
пенко — іскрометним поетич-
ним гумором, відповідальний 
секретар Київського обласного 
осередку Спілки письменників 

України Тетяна Зубкова — ка-
верзним запитанням. Відпові-
даючи, пан Олександр просто 
змушений був відкрити деякі 
таємниці своєї творчості. А ко-
леги по Києво-Святошинській 
художній майстерні ділилися 
спогадами і навіть курйозами 
про спільну роботу. 

Має Олександр Малінчен-
ко дивовижний талант: ство-
рювати картини, які ніколи не 
зів’януть: ні на полотні, ні в сер-
цях людей. Тому всі присутні 
висловили щиру надію, що саме 
з весняного бенефісу Олександ-
ра Малінченка, з буяння фарб 
на його полотнах розпочнеться 
буяння добра, злагоди, порозу-
міння в нашому житті. Буяння 
красивого і доброго. 

Цього дня не лише автор ви-
ставки, а й гостинні господарі 
без подарунків не залишилися. 
Від художниці з села Лука Тамі-
ли Гринюк музей Миколи Пи-
моненка отримав у подарунок 
власноруч створену художни-
цею копію картини Пимоненка, 
над якою Таміла працювала в 
фондах Національного худож-
нього музею України. 

Цього року весна прийшла разом з виставкою живописних робіт 
боярського художника, лауреата премії ім. В. Самійленка Боярської 
міської ради Олександра Малінченка, відкриття якої відбулось 1 бе-
резня в музеї Миколи Пимоненка с. Малютянка. 

Нещодавно автор незви-
чайного творчого жанру — архі-
тектури в мініатюрі — член На-
ціональної спілки художників 
України Йосип Осташинський 
презентував свої роботи у Бояр-
ському краєзнавчому музеї.

Йосип Осташинський учас-
ник радянсько-китайського 
конфлікту 1969 року, інвалід 
війни ІІ групи. Нагороджений 
13 орденами (серед яких — орден 
«Святий Князь Володимир») та 
14 медалями. Автор понад 80 мі-
ніатюрних барельєфних картин 
історичних будівель (більшість 
з яких — православні храми та 
синагоги) та 85 персональних 
виставок в Україні, Росії, Мол-
дові. 

«Займатися творчістю я по-
чав у лікарні, — розповідає Йо-
сип Борисович. — Коли у 1984 
році в результаті осколочного 
поранення у мене віднялася 
ліва нога. Я вже бачив себе інва-
лідом у свої тридцять з чимось 
років. Але змиритися з цим не 
хотів! До цього я пробував себе 
у жанрі карбування, гравюри, 
інкрустації тощо. Лежачи в лі-
карні, я відродив стародавню 
церковку. Так я почав робити 
об’ємні роботи з сірників. Але, 
як з’ясувалося, таких майстрів 
було чимало. І тоді я спробував 
зробити барельєфні картини, 
як зараз кажуть, «у форматі 3D». 
Спочатку свої роботи називав 
іменами зображених храмів. 
Пізніше почав супроводжувати 
їх короткими анотаціями, адже 
більшість зображених на карти-
нах храмів вже втрачені». 

За кожною роботою — кро-
пітка праця. Наприклад, «Храм 
Гробу Господнього» складається 
з 4,5 тис. цеглинок, кожна — по 
сантиметру. Час виконання од-
нієї картини — від 3 місяців до 

АРХІТЕКТУРНІ МІНІАТЮРИ 
ЙОСИПА ОСТАШИНСЬКОГО

3 років. При чому в хід йде все: 
сітки від комарів, палички для 
розмішування кави, зубочистки. 
Кожна робота пана Осташин-
ського — сертифікована. 

«Деякі споруди я починав 
робити раніше, ніж держава  
відновлювала їх прототипи, — з 
гордістю говорить Йосип Бо-
рисович. — Наприклад, храм 
Богородиці на Подолі та Ми-
хайлівський Золотоверхий було 
відновлено через 10 років після 
того, як я зробив копії цих хра-
мів. Синагогу «Золота Роза» в 
Дніпропетровську зробив з лис-
тівки 1902 року — і років 15 тому 
її також почали відновлювати».

Крім того, як зазначають 
фахівці, роботи пана Оста-
шинського мають потужну 
енергетику. 

Того дня мистецтвозна-
вець Ніна Харчук зазначила, 
що церкви прийшли до музею 
і, можливо, це — знак, що нам 
пора повернутися до храмів 
Господніх — чистотою помис-
лів і порухів душевних?

Ірининська церква, Київ

Троїцький собор, Новомосковськ 
Дніпропетровська обл.

КУЛЬТУРА

4 березня в Боярській ЗОШ № 3 
відбулася прем’єра мюзиклу «Жан-
на Д’Арк» з красномовним підзаго-
ловком: «Всім, хто віддав життя за 
свободу, присвячується».

Розповідає режисер-поста-
новник проекту, заступник ди-
ректора з навчально-виховної 

роботи Вікторія Кучеренко: «Два 
роки тому ми ставили романтич-
ний мюзикл «Ромео і Джульєт-
та». За цей час відбулися зміни в 
Україні. І ми вирішили, що сьо-
годні варто говорити про іншу 
любов: про любов до Батьківщи-
ни, про любов до свободи. 

Ми віримо, що в нашій новіт-
ній історії не буде зради, не буде 

розчарувань і спалених мрій, а по-
переду — свобода, де наші хлопці 
не будуть гинути за Україну».  

Тендітна постать Орлеанської 
діви з мечем у руці: возвеличена, 
зраджена і ще раз возвеличена — 
вже навічно. Так, це вона, Жанна 
Д’Арк, чиє ім’я крізь віки є сим-
волом боротьби за свободу. 

На сцену щільними лавами 
піднімаються солдати-бургундці, 
щитами відтісняючи народ. Су-
цільна стіна зі щитів: непорушний 
і незворушний моноліт. Та раптом 
з темряви залу виривається тонкий 
промінь і розцвічує ті сірі безликі 
щити кадрами побиття беркутівця-
ми мирних демонстрантів на Май-
дані Гідності. Мить — і французькі 
прапори ХІV-ХV ст. змінюються           
українськими прапорами ХХІ 
століття. А зі сцени лунають сло-
ва, відомі не з підручників історії: 
«Слава   Україні!» Зал відповідає на 
єдиному подиху: «Героям слава!» 

Мабуть, просто не існує слів, 
які могли б передати унікальну ат-
мосферу, яка панувала в залі й ще 
довго «не відпускала» після закін-
чення спектаклю-мюзиклу. Ат-
мосферу, створену театром тіней, 

музичним супроводом, фантас-
тично-феєричною грою світла. Та 
найголовніше — талантом учнів 
8-11 класів Боярської третьої. 

Над проектом працювало по-
над 40 осіб. Мюзикл — творіння 
учнівського, вчительського та 
батьківського колективу. Відтак, 
з огляду не лише на акторську 
майстерність, а й на актуальність 
спектаклю саме в наш час, не на-
звати бодай декого із них ми про-
сто не можемо. 
Жанна Д’Арк — Кудрявцева Марія, 
Жульєн — Олексій Романенко, 
Король — Владислав Шуба, 
Королева — Юлія Вишнякова, 
Блазень — Михайло Некрасов, 
100-річна війна — Анна Гранюкова, 
Кардинал — Дмитро Дронов, 
Ангел — Анастасія Бондаренко, 
Демон — Інна Кобець, 
Дівчина — Анна Мирончик. 

Організатори та глядачі дякують 
викладачеві вокалу Боярської шко-
ли мистецтв Вікторії Балик, аран-
жувальнику Олександру Каптюрову, 
хореографу-постановнику Даші Ку-
дрявцевій, художнику по костюмах 
Оксані Гранюковій, художникам-
декораторам Яні Авраменко та Аллі 

Лавренюк, художникам по світлу 
Олегу Саф’янову та Андрію Вере-
щинському, оператору мультимедіа 
Олександру Ткаченку, звукорежи-
серу Оксані Мирончук, адміністра-
тору Тетяні Кудрявцевій, куратору 
проекту Лідії Кавецькій та автору 
відеомонтажу Анастасії Борсук. 

Фінальна сцена. Зал аплодує. 
Квіти і щасливі усмішки акторів. 
Слова, які ще довго звучатимуть 
рефреном у серцях глядачів цьо-
го спектаклю, єднаючи Майдан 
Гідності і АТО, минуле і майбут-
нє: «Хто нас виводить із пітьми? 
Хто робить нас усіх людьми? Хто 
своїм сонячним крилом на битву 
кличе з вічним злом? Свобода!» 

Отже, мюзикл «Жанна Д’Арк». 
Це просто треба побачити, відчу-
ти і пережити. І така нагода всім 
бажаючим випала ще й 11 берез-
ня. Ми зазначимо, що вхід на пе-
регляд унікального мюзиклу був 
безкоштовним. А єдиним «контр-
олером» на вході була прозора 
скринька з красномовним напи-
сом: «Для допомоги воїнам АТО».

«ЖАННА Д’АРК» У БОЯРСЬКОМУ ПРОЧИТАННІ

Сторінку підготував Радислав Кокодзей
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Про затвердження переліку об’єктів 
комунального майна територіальної гро-
мади м. Боярка, які передаються в оренду 
на конкурсних засадах

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 5 Закону України «Про 
оренду державного і комунального май-
на» та відповідно до вимог постанови Ка-
бінету Міністрів України від 27.12.2006 р. 
№ 1846 «Про внесення змін до Методи-
ки розрахунку і порядку використання 
плати за оренду державного майна», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів кому-

нального майна територіальної громади 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 57 сесія
РІШЕННЯ № 57/2674

від 05 березня 2015 року                                                          м. Боярка

м. Боярка, які передаються в оренду на 
конкурсних засадах. 

2. Доручити виконавчому коміте-
ту Боярської міської ради організувати 
конкурс для передачі в оренду об’єктів 
комунальної власності на конкурсних 
засадах, у випадках, передбачених чин-
ним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань житлово-кому-
нального господарства, енергозбережен-
ня, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток
до рішення позачергової 57 сесії БМР

VІ скликання
від 05.03.2015 року № 57/2674

№ Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає   
передачі в оренду на конкурсних засадах

площа

1. Частина труби котельні: м. Боярка, вул. Білогородська, 53 10 кв. м.

2. Нежилі приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53

Про вартість харчування в ДНЗ   
м. Боярка.

Керуючись ст. 32 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні»”, законом «Про дошкільну 
освіту», згідно з розпорядженням 
виконувача обов’язків голови Ки-
єво-Святошинської РДА М. Смір-
нової № 69 від 09.02.2015 р. з метою 
ефективного використання субвен-
цій з районного бюджету міським, 
зокрема на харчування в дошкіль-
них навчальних закладах Києво-
Святошинського району, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість харчування 

для однієї дитини в дошкільних закла-
дах освіти м. Боярка з 01.01.2015 року — 
30 грн. на день.

2. Встановити розмір батьків-
ської плати за харчування дітей у 
дошкільних закладах освіти м. Бо-
ярка 60 %, з розрахунку 30 грн. на 
день на кожну дитину.

3. Встановити пільгу у розмірі 
50 % плати для батьків, у сім’ях яких 
виховується троє і більше дітей.

4. Звільнити від плати за хар-
чування батьків дітей-інвалідів, ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, дітей із сімей, 
що отримують допомогу, відповідно 
до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям», та батьків-учасників 
антитерористичної операції.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови В. А. Скочка.
В. О МІСЬКОГО ГОЛОВИ           В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 березня 2015 року     № 11/3
м. Боярка Про рекомендацію маркуван-

ня товарів російського виробни-
цтва на території міста Боярка

Керуючись Законом Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та постано-
вою № 1854 «Про Звернення 
Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних На-
цій, Європейського Парламен-
ту, Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламент-
ської Асамблеї ОБСЄ, Пар-
ламентської Асамблеї ГУАМ, 
парламентів держав світу про 
визнання Російської Федерації 
державою-агресором», — 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати закладам 
торгівлі запровадити помітне 
маркування товарів російського 
походження позначкою «Това-
ри з Російської Федерації», яку 
розміщувати на ярликах (цінни-
ках) або в покажчиках цін това-
рів поруч із роздрібною ціною 
на території міста Боярка.

2. Про прийняте рішення 
повідомити в засобах масової 
інформації та на сайті міста.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з 
питань промисловості, підпри-
ємницької діяльності, торгівлі, 
громадського харчування, по-
бутового обслуговування, тран-
спорту, зв’язку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 57 сесія
РІШЕННЯ № 57/2672

від 05 березня 2015 року   м. Боярка

Про пільгове відвідування КП «Банно-
оздоровчий комплекс»

Відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з 
метою соціального захисту ветеранів та 
малозабезпечених верств населення, — 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Надати можливість пільгового 
(безкоштовного) відвідування КП «Бан-
но-оздоровчий комплекс» (надалі — 
баня) боярчанам — ветеранам Великої 
вітчизняної війни, учасникам бойових 
дій та учасникам АТО, інвалідам та учас-
никам ліквідації аварії на ЧАЕС, а також 
особам з малозабезпечених сімей на під-
ставі заяви на ім’я міського голови чи 
клопотання керівника організації (уста-
нови) та акта обстеження житлових умов 
депутатом Боярської міської ради, згідно 
зі списком, узгодженого з профільною 
депутатською комісією.

2. Зобов’язати директора КП «Бан-
но-оздоровчий комплекс» Сандула О. П. 
встановити «соціальний час» для відвід-
ування бані для згаданих в п. 1 категорій 
осіб щосереди з 14:00 до 16:00 та щомісяч-
но надавати фінансово-економічному від-
ділу звіти про пільгове відвідування бані.

3. Фінансово-економічному відділу 
передбачити компенсацію за надання 
послуг пільговим категоріям осіб та за-
безпечити відшкодування витрат за на-
явності коштів у міському бюджеті.

4. Контроль за виконання цього рі-
шення покласти на заступника міського 
голови В. М. Дубовецького.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                   В. А. СКОЧКО

 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 березень 2015 року    № 12/5
м. Боярка

Про проведення весняного               
місячника санітарної очистки та благо-
устрою м. Боярка

Керуючись пп. 7 п. а ст., 30 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно 
до Правил благоустрою, затвердже-
них рішенням ХІV сесії Боярської 
міської ради № 14/701 від 24 листо-
пада 2011 року, з метою поліпшен-
ня стану навколишнього природно-
го середовища, благоустрою міста 
та прилеглих територій, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Cтворити штаб по координа-

ції робіт з проведення весняного 
місячника з благоустрою міста Бо-
ярка (додається).

2. Затвердити заходи по прове-
денню весняного місячника з бла-
гоустрою міста (додається).

3. Комунальним службам про-
вести весняний місячник благо-
устрою та поліпшення санітарного 
стану території м. Боярка у термін 
з 15 березня 2015 року по 15 квітня 
2015 року.

4. Керівникам організацій, уста-
нов, підприємств та громадських 
організацій м. Боярка провести бла-
гоустрій та поліпшення санітарного 
стану прилеглих території.

5. Підсумки проведення весня-
ного місячника благоустрою роз-
глянути на засіданні виконкому 
2015 року.

6. Контроль за виконання дано-
го рішення покласти на заступника 
міського голови за напрямком.
В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ           В. А. СКОЧКО 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 березня 2015 року          12/1
м. Боярка

Про встановлення обмежувача габари-
тів для автомобільного транспорту за адре-
сою: вул. Лікарняна (берег озера) в м. Боярка

Розглянувши лист громадської орга-
нізації «Наше місто» від 03.02.2015 № 03 
«Про надання дозволу на обмеження руху 
великогабаритного транспорту», керую-
чись законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та законом України  
«Про дорожній рух» та з метою запобігання 
зсуву берегової смуги озера та збереження 
внутрішньої мережі доріг в м. Боярка, — 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Погодити ГО «Наше місто» схему 
встановлення обмежувача габаритів для 
автомобільного транспорту за адресою: 
вул. Лікарняна (берег озера) в м. Боярка, 
за умови отримання дозволів з відділом з 
обслуговування Києво-Святошинського 
району УДАІ ГУ МВС України в Київ-
ській області та Києво-Святошинський 
РВ ГУ ДСНС України у Київській області.

2. Контроль покласти на заступника 
міського голови за напрямком.
В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                       В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 березня 2015 року   № 12/2 
м. Боярка

Про внесення змін до рішення по-
зачергової 54 сесії  Боярської міської 
ради VI скликання від 06.01.2015 року № 
54/2578 «Про затвердження міського бю-
джету на 2015рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетним кодексом України, 
рішенням Боярської міської ради VI скли-
кання від 06.01.2015 року № 54/2578 «Про за-
твердження міського бюджету на 2015 рік», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціональної 

та економічної структури видатків за-
гального фонду міського бюджету з вне-
сенням відповідних змін до річного та 
помісячного розписів бюджету в межах 
планових асигнувань за рахунок залиш-
ку коштів на початок року (вільного за-
лишку) в сумі 662 834,54 грн.:

1.1. По КФК 250380 
по КЕКВ 2620 збільшити асигнування у березні 
на 277 954,54 грн.

(субвенція з міського бюджету до ра-
йонного бюджету для погашення креди-
торської заборгованості на початок 2015 
року по КФК 070101, 070201)
по КФК 010116
по КЕКВ 2120 збільшити асигнування у березні 
на 384 880,00 грн., 

1.2. Збільшити кошторисні призна-
чення для погашення кредиторської 
заборгованості на початок 2015 року за 
рахунок субвенції з районного бюджету 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 57 сесія
РІШЕННЯ № 57/2673

від 05 березня 2015 року                                                    м. Боярка

в сумі 277 954,54 грн., а саме: 
По КФК 070101
по КЕКВ 2210 збільшити кошторисні 
призначення на 1800,00 грн.
по КЕКВ 2230 збільшити кошторисні 
призначення на 96463,02 грн.
по КЕКВ 2240 збільшити кошторисні 
призначення на 72601,17 гр.н
по КЕКВ 2250 збільшити кошторисні 
призначення на  600,00 грн.
по КЕКВ 2272 збільшити кошторисні 
призначення на 1623,32 грн.
по КЕКВ 2274 збільшити кошторисні 
призначення на 96859,03 грн.
Всього 269 946,54 грн.
По КФК 070201
по КЕКВ 2230 збільшити кошторисні 
призначення на 8008,0 грн.
Всього 8008,0 грн.

2. Внести зміни до функціональної 
та економічної структури видатків спе-
ціального фонду міського бюджету (бю-
джет розвитку) за рахунок залишку ко-
штів на початок 2015 року на суму 318 400, 
00 грн. відповідно до додатку (Додаток 1). 

3. Внести відповідні зміни до додат-
ків 3, 6, 7 «Рішення про затвердження 
міського бюджету на 2015 рік».

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

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Розподіл видатків спеціального 
фонду міського бюджету (бюджет роз-
витку) на 2015 рік за рахунок залишку 
коштів бюджету розвитку  на початок 
2015 року

• Субвенція з міського бюджету 
до районного бюджету на придбання 
інвентарю для організації занять з фіз-
культури у спортивному залі ЗОШ № 
1 виділити в сумі 18400,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на придбання сміттєвоза 
ГАЗ збільшити на     50 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на придбання автомобіля «Ла-
нос» (Пікап) збільшити на 40 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на придбання світлодіод-
них ліхтарів збільшити на 47 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на придбання багаторіч-
них зелених насаджень збільшити на                 
18 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на придбання насосів для 
фонтанів збільшити на 4 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 

«БГВУЖКГ» на придбання садового 
трактора виділити в сумі 100 000,00 грн.

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на виготовлення про-
ектної документації «Капітальний 
ремонт дороги по вул. Волгоградська 
(улаштування тротуару)» виділити в 
сумі 20 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на виготовлення про-
ектної документації «Капітальний 
ремонт дороги по вул. Гоголя (ула-
штування тротуару)» виділити в сумі 
21 000,00 грн.;

Розподіл видатків спеціального 
фонду міського бюджету (бюджет роз-
витку) на 2015 рік за рахунок залишку 
коштів бюджету розвитку на початок 
2015 у розрізі функціональної та еконо-
мічної класифікації видатків:

по КФК 250380 КЕКВ 3220 збіль-
шити кошторисні призначення на 18 
400,00 грн.;

по КФК 100203 КЕКВ 3210 збіль-
шити кошторисні призначення на                              
300 000,00 грн.

Всього: 318 400,00 грн. 

Додаток 1
до рішення позачергової 57сесії

№  57/2673 від 05.03.2015

Стартова ціна за частину труби ко-
тельні по орендній ставці 40 % (мобільний 
зв’язок ) складає — 5119,37 грн. на місяць-
Конкурс проводиться за таких умов вико-
ристання об’єктів:

• пропозиції щодо збільшення розмі-
ру орендної плати у порівнянні з визна-
ченим незалежною оцінкою стартовим 
розміром орендної плати;

• ефективність використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням; 

• дотримання вимог експлуатації 
об’єкту, в т. ч. екологічних, санітарно-
епідеміологічних, протипожежних норм; 

• проведення капітального ремонту 
(реконструкція, модернізація) орендова-
них основних фондів (у разі необхідності); 

• оплати вартості незалежної оцінки 
або відшкодування витрат на її виконан-
ня одним з учасників конкурсу. 

Кінцевий строк прийняття пропозицій 
від претендентів —27 березня 2015 р. 

Для участі в конкурсі учасник конкур-
су подає на розгляд конкурсної комісії такі 
матеріали:

заяву про оренду, в якій зазнача-
ється найменування особи, місце зна-
ходження (юридична адреса), вид діяль-
ності, контактний телефон;

до заяви додаються:
а) юридичні особи:

• належним чином засвідчені копії 
установчих документів; 

• документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи;

• відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу 
з урахуванням дебіторської та кредитор-
ської 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, ви-
дану представнику фізичної особи;

• копію свідоцтво про реєстрацію фі-
зичної особи як суб’єкта підприємницької 
діяльності;

Усі учасники конкурсу подають 
зобов’язання (пропозиції) щодо ви-
конання умов конкурсу, зобов’язання 
(пропозиції) щодо забезпечення 
сплати орендної плати та додаткові 
зобов’язання щодо експлуатації об’єкта, 
платіжні реквізити

Конкурс буде проведено 01 квітня 
2015 р. об 11:30 у приміщенні Боярської 
міської ради.

За довідками звертатися до фінан-
сово-економічного відділу (каб. № 10), 
Київська обл., м .Боярка, вул. Білого-
родська, 13, тел.: 41-550, головний спе-
ціаліст з економічних питань Петруха 
Оксана Анатоліївна.

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

№ Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в 
оренду на конкурсних засадах

1. Частина труби котельні за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53     10 кв. м.

До участі в конкурсі можуть 
бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі 
сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку май-
на, майнових прав та професій-
ну оціночну діяльність в Україні», 
якими передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямом: оцінки май-
на та спеціалізаціями у межах 
цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Кінцевий термін подання 
заяв, пропозицій учасників кон-
курсу — 23 березня о 10:00. 

Суб’єкти оціночної діяль-
ності в запечатаному конверті 
подають для розгляду конкурс-
ною комісією наступну кон-
курсну документацію:

• заяву на участь у конкурсі, в 
якій зазначається найменуван-
ня особи, місце знаходження 
(юридична адреса), контактний 
телефон;

• нотаріально засвідчені 
копії установчих документів 
(якщо суб’єкт оціночної діяль-
ності вже брав участь в конкурсі 

— копії установчих документів 
не подаються);

• копії кваліфікаційних доку-
ментів оцінювачів, яких буде залу-
чено до проведення оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна;

• копію сертифіката суб’єкта 

оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом держав-
ного майна України, завіреного 
суб’єктом оціночної діяльності;

• інформацію про суб’єкта 
оціночної діяльності (документ, 
який містить відомості про пре-
тендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особис-
того досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному 
складі та додатково залучають-
ся ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного 
майна тощо).

Конкурсна пропозиція 
суб’єкта оціночної діяльності 
подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію 
щодо вартості виконання та 
умови оплати робіт, калькуля-
ції витрат, пов’язаних з вико-
нанням робіт, а також терміну 
виконання робіт, якщо він не 
визначений в інформації про 
проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено 26 
березня 2015 р. о 12:00 у примі-
щенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися у 
фінансово-економічний від-
діл (каб. № 10), Київська обл., 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, тел.: 41-550, головний спе-
ціаліст з економічних питань       
Петруха Оксана Анатоліївна.

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на 
визначення суб’єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку 
майна територіальної громади міста Боярка, а саме: нежитлові при-
міщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53

КОНКУРС

ОФІЦІЙНО



6 13 березня 2015
№5 (263)

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Про головне
10:15 Д/ф «Сага стародавньої 
пущі. Оповідь про зубра»
11:10 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»
12:20 УТ-1 з Майклом Щуром
12:45 Погода
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 М/ф
14:15 Хочу бути
14:40 Хто в домі хазяїн?
15:00 Як це?
15:20 Д/ф «Чорні лампи 
Сержа Муя»
15:55 Чоловічий клуб. Бокс
16:55 Чоловічий клуб
17:25 Книга ua
17:55 Погода
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Перша студія
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:10 М/ф «Чаггінгтон»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»

16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
22:00 «Гроші»
23:20 ТСН
23:40 Т/с «Борджіа-3» (3)
00:40 Х/ф «Прочитати і спа-
лити» (2)

   Інтер

06:35 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мамусі»
10:15 Х/ф «Жіноча дружба»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели ... з 
Леонідом Каневським»
13:20 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:15 «Чекай на мене»
16:00 Новини
16:15 «Чекай на мене»
17:50 Новини
18:10, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»

20:45 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (2)
23:20 Т/с «Вангелія» (2)
02:15 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Качині історії» (1)
09:55 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
10:50 Х/ф «Щоденник слаба-
ка» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:25 М/с «Том і Джері»
06:10 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
06:55 Факти тижня з О. Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
10:10 Х/ф «Місто Ембер. 
Втеча»  
11:55 Х/ф «Точка обстрілу» 
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Точка обстрілу» 
14:05 Х/ф «Три ікси» 
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф «Три ікси» 
16:50 Х/ф «Три ікси-2. Новий 
рівень» 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00:05 Х/ф «Місто гріхів» (2)

   СТБ

06:15 «У пошуках істини. Фе-
лікс Дзержинський: покаяння 
ката»
07:00 «Все буде добре!»
08:55 «Таємниці зважених. 
Надлишкова любов»
09:45 Х/ф «Не може бути!» (1)
11:40 Х/ф «Zolushka. ru» (1)

13:40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:05 «Моя правда. Денис 
Майданов. Міцний горішок»
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:55 Т/с «Тест на вагітність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні-7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Приватний детек-
тив, або Операція «Коопера-
ція» (1)

   Новий Канал

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
08:03 Kіds Tіme
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
16:00 Х/ф «Темний світ-2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Пристрасті за Ревізором
22:45 Х/ф «Ніхто не знає про 
секс-2» (2)
00:40 Абзац!

   НТН

05:50 Х/ф «П’ятнадцята весна. 
Надати звання героя» (1)
07:30 «Правда життя. Про-
фесія - психолог»
08:00 «Агенти впливу»
08:50 Т/с «Даішники»
12:35 Т/с «Павутиння - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
23:45 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 10» (2)
00:40 Т/с «Низьке зимове 
сонце» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Реальна містика
10:00 Т/с «Удівець» (1)
13:45 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Нова 
Надія» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Навесні розквітає 
кохання» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мумія 3» (2) 
01:35 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Про головне
10:05 Перша студія
10:45 Д/ф «Контрісторія 
інтернету»
12:00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:30 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника 
Сашка
13:55 М/ф
14:05 Школа Мері Поппінс
14:20 Як це?
14:45 Фольк-musіc
16:00 Х/ф «Галоп»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Війна і мир

22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак-
сима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Сила. Повер-
нення додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодра-
ми - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, ді-
вчатами» (1)
22:00 «Чотири весілля-4»
23:20 ТСН

23:40 Т/с «Борджіа-3» (3)
00:40 Х/ф «13 район: Уль-
тиматум» (2)

   Інтер

05:45 Т/с «Земський лі-
кар-3. Життя заново»
06:30 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мамусі»
10:15 Д/с «Слідство вели ... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Земський лі-
кар-3. Життя заново»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:50 Новини
18:10, 19:05 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)
23:20 Т/с «Вангелія» (2)
02:15 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)

06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-му-
танти черепашки-ніндзя» 
(1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Качині історії» 
(1)
09:55 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Рапунцель» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принце-
са - воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
(3)

   ICTV

05:35 Громадянська обо-
рона
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з К. Стогнієм

10:05 Т/с «Стріла»
11:45 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:30 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Опери»
16:45 Т/с «Під прикрит-
тям»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини 
з К. Стогнієм
20:20 Громадянська обо-
рона
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика»
23:25 Х/ф «Інтернешнл» (2)
01:30 Х/ф «Місто гріхів» (2)

   СТБ

05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Зіркове життя. Не-
щасні в коханні»
09:10 «Моя правда. Денис 
Майданов. Міцний горі-
шок»
10:00 «Правила життя. Як 
вилікуватися від раку»
12:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12:55 «МайстерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:00 «Моя правда. Ва-
лентин Смирнитський. 
Сльози Портоса»

20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:55 Т/с «Тест на вагіт-
ність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Щасливі разом»
16:00 Уральські пельмені
17:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Т/с «Темний світ» (2)
23:10 Т/с «Закрита школа» 
(2)
01:15 Абзац!

   НТН

05:30 «Легенди карного 
розшуку»
06:00 Х/ф «Афганський 
злам»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні 
справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
11:35 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»

13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 11»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хуторянин»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 14»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 
12» (2)
00:40 Т/с «Низьке зимове 
сонце» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Скасування всіх 
обмежень» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. 
Нова Надія» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Навесні розкві-
тає кохання» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
02:20 Події

Вівторок, 17 березня

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Про головне
10:15 Д/ф «Індія та Європа: 
палімпсест»
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:30 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Війна і мир
14:30 Казки Лірника Сашка
14:40 М/ф
14:50 Хочу бути
15:15 Як ваше здоров’я?
15:50 Інша музика з О. 
Коганом
16:10 Т/с «Сержант Рокка»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини

21:35 Спорт
22:00 Слідство. Інфо
22:30 Слово
22:40 Мегалот
22:45 Погода
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 Тепло.ua
23:40 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-

тами» (1)
22:00 «Поверніть мені красу»
23:20 ТСН
23:40 Т/с «Борджіа-3» (3)
00:40 Х/ф «Каратель» (3)

   Інтер

05:45 Т/с «Земський лікар-2. 
Продовження»
06:30 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мамусі»
10:15 Д/с «Слідство вели ... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Земський лікар-3. 
Життя заново»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:50 Новини
18:10, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» (2)
23:20 Т/с «Вангелія» (2)
02:15 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Качині історії» (1)
09:55 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Йоринда і Йорин-
гель» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса 
- воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм

10:05 Т/с «Стріла»
11:45 Т/с «Під прикриттям»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Під прикриттям»
14:30 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Під прикриттям»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Д/ф «Скрябін. Пост-
скриптум»
21:05 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика»
23:15 Х/ф «Небезпечна 
гастроль» (2)
01:05 Х/ф «Операція «Валь-
кірія» (2)

   СТБ

05:05 «У пошуках істини. 
Третій Рейх проти СРСР: як 
створити надлюдину?»
05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Моя правда. Вален-
тин Смирнитський. Cльози 
Портоса»
09:00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
10:50 Х/ф «Поспішайте 
любити» (1)
12:40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
13:35 «МайстерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)

19:05 «Моя правда. Зінаїда 
Кириєнко. Не можу більше 
мовчати!»
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:55 Т/с «Тест на вагітність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про 
секс»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:50 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:53 Репортер
07:55 Єралаш
09:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:50 Уральські пельмені
16:50 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Т/с «Темний світ» (2)
23:10 Т/с «Закрита школа» (2)
01:15 Абзац!

   НТН

05:15 Т/с «Хуторянин»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
11:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 14»
13:20 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 11»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хуторянин»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 14»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 12» 
(2)
00:40 Т/с «Низьке зимове 
сонце» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Скасування всіх 
обмежень» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Нова 
Надія» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Навесні розквітає 
кохання» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
02:20 Події

Середа, 18 березня

TV-МАРШРУТ
Вітаємо Богатиря 
Віктора Макаровича з 95-річчям!

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

Понеділок, 16 березня

Щиро вітаємо жінок — членів нашої організації 
з весняним святом 8 березня.



713 березня 2015
№5 (263) TV-МАРШРУТ
Четвер, 19 березня
   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Тепло.ua
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:20 Про головне
10:15 Д/ф «Світ Максима»
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:15 Слідство. Інфо
12:45 Слово
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Надвечір’я
14:55 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чол.)
16:35 Світло
17:10 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини

21:35 Спорт
22:00 «Схеми» з Н. Седлецькою
22:25 Слово
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
00:15 Спорт

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
(1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» (1)

22:00 «Казкова Русь 2015»
22:30 «Право на владу - 2»
00:15 ТСН

   Інтер

05:50 Т/с «Земський лікар-3. 
Життя заново»
06:35 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мамусі»
10:15 Д/с «Слідство вели ... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Земський лікар-3. 
Життя заново»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:50 Новини
18:10, 19:05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (2)
23:20 Т/с «Вангелія» (2)
02:15 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Качині історії» (1)
09:55 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Стоптані туфельки» 
(1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок

09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
10:05 Т/с «Стріла»
11:45 Т/с «Під прикриттям»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Під прикриттям»
14:30 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Опери»
16:45 Т/с «Під прикриттям»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика»
23:20 Х/ф «Прямий контакт» (2)
01:00 Х/ф «Небезпечна га-
строль» (2)

   СТБ

05:30 «У пошуках істини. Cекс-
шпіонаж: таємна зброя КДБ»
06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:40 «Зіркове життя. Випро-
бування алкоголем»
09:35 «Моя правда. Зінаїда 
Кириєнко. Не можу більше 
мовчати!»
10:20 «Моя правда. «Зважені та 
щасливі». Жіноче щастя»
11:15 «Моя правда. Олеся Жура-
ківська. Ціна свободи»
12:10 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
13:00 «МайстерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:05 «Таємниці зважених. Базар 
для двох»
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:55 Т/с «Тест на вагітність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла-2»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:50 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:53 Репортер
07:55 Єралаш
09:55 Т/с «Щасливі разом»
15:50 Уральські пельмені
16:50 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Т/с «Темний світ» (2)
23:10 Т/с «Закрита школа» (2)
01:15 Абзац!

   НТН

05:15 Т/с «Хуторянин»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
11:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13:20 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хуторянин»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Від-
діл особливих справ - 12» (2)
00:40 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
- 3» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Скасування всіх об-
межень» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Нова 
Надія» (1)
19:00 Події
19:50 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА «Динамо» (Україна) - 
«Евертон» (Англія)
22:00 Т/с «Слід» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
02:20 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:35 Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:10, 18:05, 
22:50, 23:20 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:20 Про головне
10:15 Д/ф «Пошук Мазепи»
11:00 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:15 «Схеми» з Н. Седлецькою
12:40 Слово
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Віра. Надія. Любов
14:55 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жін.)
16:25 Музичне турне
17:40 Театральні сезони
18:15 Новини. Світ
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі

23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 02:20 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с «Маша і 
ведмідь» (1)
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:20, 12:55 Т/с «Ворожка»
13:30, 14:05 Т/с «Слі-
па» 
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
20:20 «Казкова Русь-2015»
21:00 «Вечірній Київ «
22:50 «Світське життя»
23:55 Х/ф «Афера по-
американському»

   Інтер

05:50 Т/с «Земський лікар-3. 
Життя заново»
06:35 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:50 
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «Інтером»
09:20 Т/с «Мамусі»
10:15 Д/с «Слідство вели ... з 
Леонідом Каневським»
12:25 Т/с «Земський лікар-3. 
Життя заново»
14:20 «Судові справи»
15:45, 16:15 «Сімейний суд»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Ток-шоу «Чорне дзер-
кало»
23:30 Х/ф «Полин - трава 
окаянна» (2)
01:15 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)

09:30 М/с «Качині історії» (1)
09:55 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:30 М/с «Фіксики» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Червоний капе-
люх» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Мисливці за при-
видами» (2)
20:00 Х/ф «Хроніки Нарнії. 
Принц Каспіан» (1)
22:50 Х/ф «Вампірки» (3)
00:30 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:45 Т/с «Стріла»
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Опери»
15:00 Т/с «Снайпер. Зброя 
відплати»

15:45 Факти. День
16:10 Т/с «Снайпер. Зброя 
відплати»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика»
23:25 Х/ф «Розбірки у малень-
кому Токіо» 
00:55 Х/ф «Прямий контакт» 
(2)

   СТБ

05:30 «У пошуках істини. Іван 
Грозний: тиран мимоволі»
06:15 Х/ф «Дорога додому» (1)
07:40 «Таємниці зважених. 
Базар для двох»
08:35 Х/ф «П’ять років та один 
день» (1)
10:15 Х/ф «На край світу» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:00 «Таємниці зважених. 
Мій рідний ворог»
20:00 «Холостяк - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Холостяк - 5»
00:35 Х/ф «П’ять років та 

один день» (1)

   Новий Канал

06:05 Служба розшуку дітей
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:55 Уральські пельмені
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Канікули суворого 
режиму» (2)
23:15 Х/ф «Наречена за будь-
яку ціну» (3)
01:05 Репортер

   НТН

05:15 Т/с «Хуторянин»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Зниклі безвісти»

13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Сімейна історія»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Вовчий острів»
21:20 Х/ф «Трансформери - 2: 
помста полеглих» (2)
00:00 Х/ф «Турбулентність» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00, 08:00, 09:00 Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Скасування всіх 
обмежень» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Нова 
Надія» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Співай як зірка
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі» (2)
03:15 Події

П’ятниця, 20 березня

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15, 07:30, 08:55, 09:00, 
10:45, 20:40, 22:45, 00:00 
Погода
06:20 На слуху. Підсумки
07:35 У просторі 
буття 
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Перша студія
10:10 Зроблено в Європі
10:25 Нотатки на глобусі
11:00 Книга ua
11:25 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (чол.)
12:20 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою»
13:05 Світло
13:40 Д/ф «У полоні при-
страсті Наталії Долі»
14:20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14:55 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (жін.)
15:55 Чоловічий клуб. Бокс
17:00 Чоловічий клуб

17:40 Х/ф «Три ідіота» (2)
21:00 Новини
21:40 УТ-1 з Майклом 
Щуром
22:10 Інша музика з О. 
Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 День Янгола

   Телеканал 1+1

06:40 «Шість кадрів»
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:10 «Світське життя»
10:10 ТСН
11:00 Х/ф «Непутяща неві-
стка»
14:35 «Вечірній Київ «
16:35 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал «
23:15 «Що? Де? Коли? 2015»

00:25 Х/ф «Потяг до Юми» (1)

   Інтер

05:30 «Орел і Решка. Юві-
лейний сезон»
06:20 М/ф
06:55 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
08:45 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 Новини
10:00 Х/ф «Приходьте за-
втра»
11:55 Т/с «Собача робота» 
15:25 «Творчий вечір К. Ме-
ладзе. Останній романтик»
18:10 Х/ф «Гордіїв вузол»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Гордіїв вузол»
22:20 Т/с «Кохання як не-
щасний випадок» (2)
01:55 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 Х/ф «Академія пана 
Клякси» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики. Пін-
код» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/ф «Меч дракона» (1)
12:00 М/ф «Гладіатори 
Риму» (1)
13:35 Х/ф «Рамона і Бізус» (1)
15:25 Х/ф «Чорний лицар» 
(1)
17:15 Х/ф «Хроніки Нарнії. 
Принц Каспіан» (1)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Із пекла» (2)
01:10 Д/ф «Селін. Світ її 
очима» (1)

   ICTV

05:20 Х/ф «Місто Ембер. 
Втеча» 
06:45 Д/ф «Скрябін. Пост-
скриптум» 
07:40 Дістало!
08:40 Громадянська оборона
09:40 Інсайдер
10:35, 13:00 Т/с «Життя і 
пригоди Мишка Япончика»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:05 Х/ф «Людина-павук» 
22:15 Х/ф «Людина-павук-2» 
00:45 Х/ф «Корабель-при-
вид» (2)

   СТБ

06:35 Х/ф «Суєта суєт» (1)
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 Х/ф «Закоханий до 
безтями» (1)
13:10 Т/с «Коли ми вдома»
15:20 «Холостяк - 5»

19:00 «Україна має та-
лант!-7»
21:40 Х/ф «Москва сльозам 
не вірить» (1)
00:35 «Давай поговоримо 
про секс-2»

   Новий Канал

06:15 Т/с «Закрита школа»
08:00 Уральські пельмені
10:00 Ревізор
12:35 Пристрасті за Реві-
зором
13:35 Т/с «СашаТаня»
18:10 Х/ф «Канікули суворо-
го режиму» (2)
20:40 Х/ф «Обитель зла-4»
22:50 Х/ф «Сайлент Гілл» (2)
01:25 Х/ф «Наречена за будь-
яку ціну» (3)

   НТН

07:55 Т/с «Зниклі безвісти»
11:30 «Речовий доказ». Не-
ймовірна втеча

12:00 «Головний свідок»
12:50 «Випадковий свідок»
13:45 «Правда життя. Про-
фесія - листоноша»
14:15 Т/с «Таємниці слідства 
- 6» (1)
19:30 Т/с «Даішники»
23:30 «Голі та смішні»
00:30 Х/ф «Трансформери - 
2: помста полеглих» (1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Дорожній па-
труль-9» (1)
07:00, 15:00, 19:00 Події
07:10 Т/с «Дорожній па-
труль-10» (1)
10:00 Зірковий шлях. Дай-
джест
11:00 Х/ф «Біла сукня» (1)
13:00, 15:20, 19:40 Т/с «Ска-
сування всіх обмежень» (1)
22:10 Х/ф «Продається кицька» (1)
00:20 Х/ф «Біла сукня» (1)

Субота, 21 березня

Неділя, 22 березня
   УТ 1

06:00, 07:20, 08:55, 09:00, 
20:40, 22:50, 00:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Шеф-кухар країни
08:25 «Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
09:15 Як це?
09:50 Хто в домі хазяїн?
10:10 М/ф
10:20 Школа Мері Поппінс
10:40 Хочу бути
11:10 Біатлон. Кубок світу. 
Мас-старт (чол.)
12:40 Православний вісник
13:10 Біатлон. Кубок світу. 
Мас-старт (жін.)
14:15 Фольк-musіc
15:25 Д/ф «Світ Максима»
16:20 Х/ф «Дитинство» (1)
17:45 Театральні сезони
18:20 Д/ф «Перша Світова»
19:15 Концерт гурту «Танок 
на майдані Конго»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Д/ф «Палітра. Кацусіко 
Хокусай»

22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 День Янгола

   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Я вродлива і 
струнка» (1)
07:35 М/ф
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска — 2. 
Пригоди в Арктиці» (1)
09:45 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
10:35 ТСН
11:20 «Світ навиворіт: Кам-
боджа»
12:20 «Принци бажають по-
знайомитися-2»
13:25 «Поверніть мені красу»
14:45 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
18:30 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни-5»
23:25 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(2)
01:10 Х/ф «Баунті» (2)

   Інтер

05:55 «Подробиці»
06:25 М/ф
06:50 Х/ф «Приходьте завтра»
08:40 «Готуємо разом»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
10:55 «Творчий вечір Кос-
тянтина Меладзе. Останній 
романтик»
12:50 Т/с «Собача робота» 
16:10 Х/ф «Погана сусідка» 
18:05 Т/с «Братські узи» (2)
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Братські узи» (2)
23:55 Х/ф «Гордіїв вузол» (2)
03:05 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 Х/ф «Академія пана 
Клякси» (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)
10:40 М/ф «Гладіатори Риму» 
(1)
12:10 М/ф «Барбі: перлинна 
принцеса» (1)
13:35 М/с «Білка та Стрілка. 
Пустотлива сімейка» (1)
14:10 Х/ф «Чорний лицар» (1)
16:00 Х/ф «Рамона і Бізус» (1)
18:00 Х/ф «Мисливці за при-
видами» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Вампірки» (3)
00:40 Х/ф «Із пекла» (2)

   ICTV

05:55 Факти
06:20 М/с «Том і Джері»
07:10 Телескоп Хабла
08:00 Зірка YouTube
10:20 Дивитись усім!
11:20 Х/ф «Годзила» 
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Годзила» 
14:05 Х/ф «Людина-павук» 

16:15 Х/ф «Людина-павук-2» 
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:20 Х/ф «Людина-павук-3. 
Ворог у тіні» 
23:00 Х/ф «Нова людина-
павук» 
01:30 Х/ф «Нокаут» (2)

   СТБ

05:50 Х/ф «Трактир на 
П’ятницькій» (1)
07:15 Х/ф «Старики-розбій-
ники» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
11:05 «Караоке на Майдані»
12:00 Х/ф «Тест на вагітніcть»
16:15 «Україна має талант!-7»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:30 «Один за всіх»
21:40 «Детектор брехні-7»
22:45 «Я соромлюсь свого 
тіла-2»
00:35 Х/ф «Старики-розбійники» (1)

   Новий Канал

05:50 М/с «Губка Боб - пря-
мокутні штани»
07:25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
09:35 М/с «Історії Тома і 
Джері»
10:35 М/ф «Том і Джері. 
Мотор!»
12:20 Т/с «Темний світ»
18:35 Х/ф «Обитель зла-4»
20:40 Х/ф «Обитель зла-5»
22:50 Х/ф «Сайлент Гілл-2» 
(2)
00:55 Х/ф «Сайлент Гілл» (2)

   НТН

06:00 «Легенди карного роз-
шуку»
06:30 Т/с «Таємниці слідства 
- 6» (1)
11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Військовий трибунал

12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:30 Х/ф «Вовчий острів»
15:15 Т/с «Павутиння - 4»
22:30 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «У тенетах павутин-
ня» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:50 Події
07:30 Т/с «Навесні розквітає 
кохання» (1)
13:50 Т/с «Продається кішка» 
(1)
16:00 Моє нове життя
17:00 Т/с «Поклич, і я при-
йду» (1)
19:00 Події тижня з О. Па-
нютою
20:00 Т/с «Поклич, і я при-
йду» (1)
21:50 Т/с «Слід» (1)
23:15 Великий футбол
01:00 Т/с «Мент у законі» (2)

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

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори  
та рекламодавці. Редакція не листується із читачами та залишає за собою 
право скорочувати, редагувати та ілюструвати публікації на власний розсуд.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.

ГОРОСКОП
ОВЕН

Цей період сприяє особистій творчості, любові, романтиці. Збільшують-
ся ваші фінансові можливості, підвищується рівень професіоналізму. Ваша 
репутація буде бездоганною. Можливо, ви зможете проявити свої таланти і 
здібності в інших містах і країнах, куди зробите ділову поїздку.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий час для позитивних змін у зовнішньому вигляді. Ви 

станете більш привабливими і ваші приємні манери привернуть увагу 
представників протилежної статі. Успішно проходять всілякі розсліду-
вання. Можливо, вам вдасться відкрити завісу таємниці над приховани-
ми фактами

БЛИЗНЮКИ
Друга половина березня сприяє зміцненню подружнього союзу. 

Ваші стосунки з партнером будуть засновані на надійності, вірності і від-
повідальності. Добре разом з партнером будувати плани на майбутнє — це 
сприятиме значному зміцненню відносин всередині вашого союзу.  

РАК
Можливі кардинальні зміни у кар’єрі та підвищення статусу. Ставте 

перед собою сміливі амбітні завдання. Можливо, ви досі самі не знали 
межі своїх здібностей. Це вдалий час для успішного вирішення домашніх 
господарсько-побутових питань. 

ЛЕВ
Це період, коли вам необхідно проявити здоровий егоїзм і займатися 

собою. Романтичні стосунки будуть відрізнятися чесністю, вірністю, 
серйозним відповідальним підходом і готовністю допомогти у вирішен-
ні практичних питань. Не забувайте про ніжність і ласку.

ДІВА 
У цей час можуть зміцнитися ваші фінансові ресурси. Період спри-

яє стабільним і міцним відносинам у родині. Не виключено, що вам до-
ведеться займатися доглядом за родичами з числа старшого покоління. 
Успішно вирішуються питання оформлення спадщини, в тому числі на 
нерухомість.

 
ТЕРЕЗИ
Можливі рішучі зміни на краще в партнерських відносинах. Спри-

ятливий час для закріплення досягнутих раніше позитиву і доброзичли-
вості в партнерських відносинах. А також для позбавлення від непотріб-
них і обтяжливих контактів.

СКОРПІОН
Друга половина березня сприяє стабілізації ваших доходів. Це гар-

ний час для перегляду підходу до витрачання грошей з метою оптимі-
зації та накопичення додаткових фінансових ресурсів під майбутню ве-
лику покупку. Можна купувати домашню тварину, яка буде приносити 
вам користь.

СТРІЛЕЦЬ
Здатність швидко зорієнтуватися в незнайомій обстановці і прий-

няти правильне рішення сприятиме зростанню авторитету. Можливе 
нове романтичне знайомство. Цей час сприяє тверезій оцінці себе і своїх 
досягнень. Добре проводити роботу над помилками. 

КОЗЕРІГ
Можливі зміни в сім’ї і в питаннях, пов’язаних з житлом. Сприят-

ливий період для спокійного і методичного облаштування житла. Ваша 
мета — зробити свій будинок надійним і безпечним місцем для життя. 
Тому приділіть увагу установці надійних дверей і не менш надійних 
дверних замків.

ВОДОЛІЙ
Прекрасний час для оптимістичних подружніх відносин. Добре гра-

ти весілля і брати участь в якості запрошених гостей на різного роду уро-
чистих заходах. Ви зможете опертися на підтримку старих вірних друзів. 
Добре займатися збором інформації і будувати далекосяжні плани на 
майбутнє.

РИБИ
Рівень доходів має тенденцію до зростання. Період сприятливий 

для зміцнення кар’єри. Начальство цінуватиме вас як досвідченого і 
кваліфікованого працівника. Вдалий час для обговорення серйозних 
питань з батьками. Можливо отримання фінансової підтримки або муд-
рої поради.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Здійснюємо прочистку каналізації всіх видів та         
відкачку вигрібних ям, септиків, автомийок тощо.

Працюємо цілодобово без вихідних.
Для зв’язку: 096-1111-999; 098-333-999-3
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У зв’язку зі значним здорожчанням вартості паперу та поліграфічних послуг, редакція 
газети попереджає про можливі зміни у графіку виходу газети у друкованому вигляді.

Заздалегідь приносимо вибачення за можливі незручності.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ПЕРЕДПЛАТНИКИ ГАЗЕТИ «БОЯРКА-ІНФОРМ»!

• Експертна оцінка майна 
(будинку, квартири, земельної

ділянки, автомобілів);

• Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок;

• Землевпорядні роботи;
• Послуги БТІ

ТОВ «Лідер Плюс» 
надає послуги:

Замовити послуги нашої компанії Ви можете:
Телефоном: (044) 569-29-56; (096) 923-33-00

 (без вихідних, з 8:00 до 21:00), факсом (044) 569-29-56,
електронною поштою: Liderr-plus@ukr.net.

Надаються безкоштовні консультації

Звертайтеся, ми зробимо усе, щоб зробити 
Вам найбільш вигідну пропозицію!

Втрачений військовий 
квиток, виданий 

Прохорчуку Борису Івановичу                                                       
(УН № 0648211), 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення во-
дія (КІА № 688700) і талон до     

посвідчення (КХА № 129670), 
видане Прохорчуку Борису 

Івановичу, вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну за-
гальну середню освіту 
(КХ № 11292346), 

виданий Гороховській 
Аллі Сергіївні 19.06.1999 року                                                       
Боярською ЗОШ I-III ст. № 5, 

вважати недійсним.

ВКЛОНІМОСЯ 
НАШИМ МАТУСЯМ

ВІЙНА БЕЗ ПРАВИЛ
Іде війна без правил –
 пішов на брата брат.

З сусідньої держави 
летить вогненний град.

Зруйновано будинки, 
підірвано мости.

Що коїться у світі? 
О Господи, прости!

Об’єднуйтеся, друзі. 
І захід наш, і схід.

Від півночі до півдня – 
єдиний ми нарід.

Прокинься, Україно. 
Не спи, моя земля!

Іде війна без правил,
 іде страшна війна.

Слухачі подивились інтегро-
ване заняття з пріоритетом тру-
дового виховання «На гостини 
до Попелюшки» у групі стар-
шого дошкільного віку «Лас-
тівка», проведене вихователем 
Оксаною Січевською. 

Роботу з організації трудового 
виховання в дитячому садку «Іс-
корка» на основі відеофільму пре-
зентувала вихователь-методист 

ДНЗ «ІСКОРКА» ПОДІЛИВСЯ 
ДОСВІДОМ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ

На базі дошкільного навчального закладу «Іскорка» відбувся ра-
йонний семінар-практикум завідувачів на тему: «Організація трудово-
го виховання у дошкільному навчальному закладі». 

Тетяна Федоряка.
Завідуюча ДНЗ Наталія 

Ковальчук провела екскурсію-
огляд групових кімнат садочка. 
Гості мали змогу безпосередньо 
познайомитись із трудовою ді-
яльністю діток в «Іскорці».

Практичний психолог Лілія 
Тиндик провела зі слухачами 
майстер-клас по виготовленню 
ляльки-маріонетки.

Нещодавно завідувач 
ДНЗ – ЦРД «Джерельце», 
відмінник освіти України 
КЛАВДІЯ ПШОННА 

святкувала день 
народження. 

Колектив редакції 
газети «Боярка-інформ» 

щиро вітає свого 
доброго друга 

Клавдію Іллівну!
Многая літа!

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ
НАДІЇ САВЧЕНКО
Надійко, люба, не вмирай!

Навіть за наш квітучий край.

Якщо маленька є нагода, 

Живи, борися за свободу.

Тримайся, дівчинко, борись.

Ворожим примхам не корись,

Бо ти потрібна нам живою.

Достатньо полягло героїв.

За тебе молиться весь світ,

Щоб знову ти змогла злетіть!

Марія Колодюк, 

жителька Боярки

Мама. Скільки спогадів і 
тепла таїть це магічне слово! У 
мами найдобріші і найласка-
віші руки, вони все уміють. У 
мами найвірніше і найчутливі-
ше серце – в ньому завжди живе 
любов, доброта, ніжність.

В день свята усі малята при-
йшли з подаруночками для сво-
їх мам, які виготовили разом з 

вихователями. А на завершення 
святкового дійства вихователі 
подякували мамам за дітей, за 
пісню колискову, за рідну мову, 
за світлий серпанок дитинства – 
за все низько вклонилися і ска-
зали щире «Дякую». 

Любов Фарцабей, 
вихователь-методист

На зміну лютій зимі прийшла чарівна красуня-
весна, а разом з нею і жіноче свято. Тож 5 і 6 берез-
ня вихованці ДНЗ «Даринка» привітали найдорожчих 
людей на землі – своїх мам. 

21 березня, 10:00
актова зала Боярської гімназії 
(вул. Сєдова, 7) 
Громадський форум під гаслом: 
«Боярка – європейське місто».
Організатори запрошують до участі усі 
інститути громадянського суспільства 
Боярки. Додатково на сайті:
 www.mb.org.ua. 
Контактні особи: 
Марія Кириленко,
 тел. (099) 343-08-38
Ірина Міненко, 
тел. (096) 985-17-23.

АНОНС


