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ВЕЛИКЕ ПРИБИРАННЯ
МІСТА ТРИВАЄ

РАЙОН ЧЕКАЄ
НОВОГО
КЕРІВНИКА
З ініціативи голови Київської ОДА
Володимира Шандри відбулося засідання
експертної комісії з питань кадрової полі+
тики громадської ради при Київській об+
ласній держадміністрації. Метою зустрічі
була оцінка професійних якостей кандида+
тів на посади голів райдержадміністрацій.
До складу комісії увійшли депутати Київ+
ської облради Мирослава Смірнова, Хвича
Мепарашвілі, Юрій Ноєвий, члени громад+
ської і Народної рад області, "Самооборо+
ни", Київської обласної організації ВО
"Майдан", представники громадських та
ветеранських організацій, наукових спілок.

Впродовж березня відбулися
великі та маленькі прибирання
території Боярки. Місто та
під'їзні дороги до нього стали
охайнішими та чепурнішими.
Міський
голова
Тарас
Добрівський неодноразово на+
голошував на необхідності
співпраці у місті влади та гро+
мади. Особливо це стосується
проблем благоустрою та чис+
тоти у Боярці.
"Щороку під час двомісячника
благоустрою я звертаюся до гро

Новини району

мади із закликом долучитися до
прибирання нашої спільної домів
ки  Боярки. Мені надзвичайно
приємно констатувати цьогорічну
активність жителів міста. Роботи з
благоустрою триватимуть і нада
лі, тож усі небайдужі ще можуть
зробити свій внесок у поліпшення
зовнішнього вигляду міста. Зі
свого боку наголошую, що місь
ким комунальним службам дору
чено всіляко допомагати жителям
міста у проведенні громадських
прибирань. При міській раді ство

рено та діє штаб з проведення
благоустрою. Його керівник 
профільний заступник Віктор Ку
харець. Начальник КП "БГВУЖКГ"
Вадим Богуславський має дору
чення забезпечувати своєчасне
вивезення зібраного сміття.
Потрібно дбати про щоденне
прибирання. Чисто там, де не
смітять!"  наголосив міський го
лова Тарас Добрівський.
Фото Олександра Підручного
Про хід благоустрою читайте
на стор. 4+5.

"Новопризначеним головам райдержадміністра
цій доведеться працювати у надзвичайно складних
умовах. Відтак, ми повинні визначити, чи вони готові
приймати виклики сьогодення, вже сьогодні втілю
вати на практиці стратегічний план розвитку району
та сумлінно працювати в інтересах громади. Профе
сійний підхід до виконання обов'язків має стати ос
новою відродження довіри людей до влади", 
наголосив очільник Київщини.
Як зазначили члени експертної комісії, такий фор
мат відбору на керівні посади  новий якісний і від
критий підхід, який повинен стати правилом. Екс
пертна рада має діяти в межах облдержадміністра
ції як консультативнодорадчий орган за участі не
залежних фахівців з прикладних галузей та пред
ставників громадських організацій. Громада повин
на брати активну участь у політичному житті, коли
йдеться про її майбутнє. Оскільки кожен район об
ласті потребує компетентного, професійного, по
рядного керівника вже сьогодні.
Наступне засідання відбудеться в понеділок, 31
березня, де будуть прийняті остаточні рішення що
до кандидатів на посади голів районних держадмі
ністрацій.

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОТРЕБУЮТЬ УВАГИ

У рамках створення безперешкод+
ного доступу інвалідів до соціальних,
громадських, медичних та інших ус+
танов і житла, як доповів начальник
управління соціального захисту на+
селення Сергій Черток, протягом
2012+2013 років було додатково
зроблено поточний ремонт вхідних
груп і встановлено пандуси в 16 шко+
лах району.
Райдержадміністрація тісно співпра
цює з органами місцевого самовряду
вання, державними установами, гро
мадськими організаціями, правоохо
ронними органами щодо повного за
безпечення доступності інвалідів до ін
фраструктури району. Так, відділом міс
тобудування та архітектури РДА постій
но контролюється виконання проектних
вимог при здачі будівель і споруд в ек

сплуатацію, де головна вимога  облаш
тування пандусів, обладнання інженер
нотранспортної, дорожньотротуарної
інфраструктури.
За сприяння управління соціального
захисту населення минулого року одну
особу, інваліда з дитинства, було на
правлено на комплексну реабілітацію до
відповідного центру в Лютіж. А з 12 інва
лідів, які перебували на обліку в район
ному центрі зайнятості, 8 було праце
влаштовано. Цього року вже двоє з 9 ін
валідів отримали роботу.
"На виконання рішень Уряду,  додав
Сергій Петрович,  та телефонограми
голови облдержадміністрації керівниц
твом РДА підготовлено розпорядження
"Про узагальнення інформації щодо
розташування громадян із АР Крим",
яким визначені телефони "гарячої лінії",

www.boyarkainform.com

куди можуть звертатися як самі пересе
ленці, так і керівники місцевих рад.
Також підготовлено план заходів що
до міграції населення з АР Крим і надан
ня довгострокового притулку пересе
ленцям на території нашого району.
Створено робочу групу, якою вже зат
верджено план відповідних заходів, що
включає в себе: використання готелів,
гуртожитків, оздоровчих закладів, сана
торіїв тощо для прийому людей і забез
печення їх місцем проживання та харчу
ванням; створення бази даних жителів
району, які висловили бажання безкош
товно поселити у своїх помешканнях бі
женців із Криму; влаштування дітей ева
куйованих громадян до шкіл і дитсадків,
а також забезпечення безперебійної
виплати державних допомог, субсидій
та компенсацій.

Приймальна районної дер+
жавної адміністрації – тел.: (044)
454+47+20, відповідальний +
черговий; сектор звернень гро+
мадян + тел.: (044) 454+47+13,
відповідальний + Козлова Любов
Петрівна; управління соціально+
го захисту населення + тел. (044)
424+10+95, відповідальний +
Черток Сергій Петрович;
"Гаряча лінія" з питань тимча+
сового поселення в Київській
області громадян, які виїзджа+
ють з Криму: (044) 285+73+60,
(067) 408+09+54.

Читайте “Бояркаінформ” на
сторінках

КП “ІА “Бояркаінформ”
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БОЯРСЬКІ ПРОБЛЕМИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІЙСЬКОВОЇ ЗАГРОЗИ
20 березня відбулася зустріч
міського голови Тараса Добрів+
ського з депутатами Боярської
міської ради. Адже заклик місь+
кого голови провести зустріч ке+
рівництва ради з депутатським
корпусом виявився своєчасним
і надто важливим, зважаючи на
складну політичну й економічну
ситуацію в Україні, спричинену
анексією Криму Російською Фе+
дерацією. Стривожені долею
нашої країни, учасники наради
виявили високу активність і не
приховували занепокоєння.
Міський голова намагався охо
пити всю проблематику Боярки.
Його доповнювали заступники
міського голови Віктор Кухарець,
Валерій Дубовецький, секретар
ради Ярослав Яник, директор КП
"БГВУЖКГ" Вадим Богуславський,
представники інших комунальних
підприємств Боярки.
"Мета нашої зустрічі,  наголосив
Тарас Добрівський,  обмінятися
інформацією і через депутатський
корпус закликати боярчан до спо
кою і порядку, виконання всіх пра
вил співжиття у нашому місті. Най
головніше завдання Боярської
міської ради  забезпечувати вип
лати зарплат і комунальних послуг.
Перед боярчанами також поста
ло нове завдання  бути готовими
до міграції населення і роботи з
можливими біженцями, а також ви
конання завдань часткової мобілі
зації. З цього приводу є звернення і
голови Київської облдержадмініс
трації Володимира Шандри. Нес
подіваний поворот у нашій новітній
історії? Так, ці реалії породжені на
маганнями Росії загарбувати укра
їнські території. Українці намага
ються надати допомогу Збройним
Силам України у різний спосіб. Не
виявилася осторонь і боярська
громада. На своєму загальному
зібранні 20 березня 2014 року ко
лектив виконкому Боярської місь
кої ради, а також міський голова

Тарас Добрівський ухвалили од
ностайне рішення – зібрати та пе
рерахувати кошти на матеріально
технічне забезпечення Збройних
Сил України.
Серед завдань, які невдовзі по
стануть перед боярчанами  прове
дення виборів Президента України
25 травня ц. р. Тарас Добрівський
закликав депутатів уже зараз про
водити роз'яснювальну роботу, аби
запобігти будьяким протистоян
ням у середовищі громади міста.
Розгойдування човна "третіми си
лами" неприпустиме, заявив місь
кий голова. Справді, минулі три ро
ки депутатської каденції загалом
були спокійними стосовно політич
них пристрастей. Натомість були
різні комунальні і житлові пробле
ми, які доводилося вирішувати,
зважаючи на матеріальну скруту в
країні.
Події на Євромайдані в Києві
розбурхали політичні пристрасті і в
Боярці. Зараз доводиться співпра
цювати з кількома угрупованнями
"самооборони", Народною радою
та іншими громадськими організа
ціями, які сьогодні, на жаль, не ма
ють належної реєстрації. Керівниц
тво міста намагається внормувати
їхню діяльність у тому числі і з пра
воохоронними органами, переко
нуючи активістів надавати посиль
ну допомогу місту, наприклад, у
прибиранні сміття, лагодженні до
ріг, допомозі немічним. Адже мі
зерний бюджет Боярки і надалі
зазнаватиме урізання.
Секретар ради Ярослав Яник по
відомив про активну участь бояр
чан у суботниках 1415 березня.
Прибирання території тривати
муть, готуємося до Дня довкілля 12
квітня! До речі, Ярослав Яник пові
домив про необхідність внести змі
ни до Регламенту Боярської міської
ради, а також наголосив на особ
ливостях роботи працівників апа
рату у наш неспокійний час.
Сумною виглядає у Боярській

25 березня зустріч міського
голови з подібною проблема+
тикою відбулася в актовій залі
Боярського НВК "Гімназія +
ЗОШ І ступеня". У ній взяли
участь керівники бюджетних
установ, комунальних закла+
дів, представники ветеран+
ських та громадських органі+
зацій міста.
З огляду на початок часткової
мобілізації, міський голова надав
слово начальнику військовооблі
кового столу виконавчого коміте
ту Боярської міської ради Анато
лію Стороженку. Він, зокрема, на
голосив:
"Від 2 березня 2014 року пра
цівники
військовооблікового
столу виконкому Боярської міськ
ради здійснюють оповіщення за
викликом районного військового
комісаріату мобілізаційними повіс
тками військовозобов'язаних запа
су необхідних військових спеціаль
ностей.
Станом на 25 березня до лав
Збройних Сил України на навчальні
військові збори з Боярки мобілізо
вано 81 військовослужбовець. По
передньо передбачався термін
навчальних зборів  10 днів, а згід
но з Указом в. о. Президента Украї
ни від 17 березня 2014 року  45
днів. Розпорядженням міського го
лови при Боярській міськраді ство
рено дільницю оповіщення та роз
поділено обов'язки для керівного
складу та працівників міськвикон
кому.
Мобілізація  це міра по плано
мірному переходу економіки, ро
боти всіх органів влади на функціо
нування в умовах особливого пері
оду, а Збройних Сил України, ін
ших формувань  на організації
військового часу (поповнення
людьми, розконсервування техні
ки).
При оголошенні мобілізації військ
комати починають призов солдат
та офіцерів запасу для поповнення
чисельності військових частин.

Державні під
приємства, пе
редусім оборон
ні, переводяться
на роботу без
вихідних, а при
ватні структури
можуть отриму
вати військові
замовлення
(доставка про
дуктів харчуван
ня,
пошиття
форми). Перед
мобілізацією
оголошується
мобільна готов
ність, військко
мати проводять
збори тих, кого
призвуть у першу чергу в разі необ
хідності".
Одна з гарячих тем минулого
тижня  проведення благоустрою.
Значна кількість громадян долучи
лася до прибирання місць загаль
ного користування. Тож багато пи
тань стосувалося проблем виве
зення зібраного сміття.
Міський голова Тарас Добрів
ський наголосив, що рішенням се
сії
Боярської
міської
ради
№ 14/701 від 24.11.2011 року зат
верджені "Правила благоустрою
території міста Боярка".
Так, при виконавчому комітеті
Боярської міської ради функціонує
адміністративна комісія, яка роз
глядає протоколи, складені упов
новаженими на те особами про по
рушення правил благоустрою у
місті Боярка і виносить постанови
про притягнення винних до відпові
дальності, передбаченої КУпАП.
За порушення правил благоуст
рою населеного пункту статтею
152 Кодексу України про адмініс
тративні правопорушення, перед
бачено: у разі порушення держав
них стандартів, норм і правил у
сфері благоустрою населених пун
ктів, правил благоустрою терито
рій населених пунктів тягнуть за

міській раді фінансовоекономічна
ситуація. Так, бюджет розвитку,
який міг принести певні надход
ження, заблокований казначейс
твом, як і депозитний рахунок. Ди
тячий садок "Казка" має таку ж
проблему з оплатою за меблі та ін
ше обладнання, необхідні для ут
римання уже чотирьох набраних
груп малюків.
Та існуючі фінансові проблеми не
повинні призводити до зневіри бо
ярчан і комунальні служби в необ
хідності утримувати місто у чистоті,
освітленим, з безпечним рухом на
дорогах. І тут народна ініціатива і
підтримка можуть зарадити тому,
щоб місто було ошатним. Наприк
лад, виконком не має коштів на ос
вітлювальні лампочки чи щебінку
для полагодження доріг. Але прид
бані місцевим небайдужим насе
ленням матеріали КП "БГВУЖКГ"
встановить, розрівняє тощо. Ось
така можлива співпраця, в тому
числі і для депутатів, і для різного
роду активістів.
Робота над Генеральним планом
Боярки вкотре "зависла", цього ра
зу через казначейство, яке гальмує
оплачені роботи. Непроста ситуа
ція з тарифами за оплату кому
нальних послуг.
Порушувалося також питання
про нещадне вирубування лісу в
районі Боярської ЗОШ № 2, у зв'яз
ку з чим подано відповідне депу
татське звернення за роз'яснення
ми до керівництва лісового госпо
дарства. На завершення йшлося
про перейменування вулиць у Бо
ярці. Домовилися для початку про
вести процедуру перейменування
площі Леніна на Михайлівську.
На зібранні в обговоренні проб
лем та з ініціативами виступили де
путати Андрій Арчаков, Олександр
Боднюк, Олексій Скринник, Дмит
ро Паливода, Олександр Рябич,
Костянтин Пацьора та інші.
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КП «БГВУЖКГ» повідомляє:
Робота з боржниками за житловокомунальні
послуги продовжується.
У березні подано 3 позовні заяви на суму
12 747,60 грн;
 щочетверга в приміщенні Боярської міської
ради відбувається засідання комісії з питань за
боргованості за житловокомунальні послуги,
на яку у березні запрошено 200 боржників;
 інспекторами КП "БГВУЖКГ" в березні роз
несено 316 попереджень мешканцям житлових
будинків та приватного сектора.
Найгірша проплата мешканцями будинків по
вул. Щорса, 25 (21 %), Молодіжній, 2 (43 %), Го
голя, 52 (49 %), Бульварній, 61 (49 %); Седова,
9 (69,3 %), Білогородській, 51, к. 2 (73,6 %), Во
рошилова, 23 (76,6 %).
Впродовж березня 2014 року :
 відремонтовано 6 дахів будинків, які були
пошкоджені буревієм: вул. Щорса, 31, Щорса,
23, Пастернака, 72, Б. Хмельницького, 55/60,
Дежньова, 5, Репіна, 4;
 ліквідовано 3 пориви мережі централізова
ного теплопостачання: МолодіжнаСвітлогор
ська; Гоголівський масив; Молодіжна,74аБіло
городська, 25;
 згідно з заявками мешканців квартир до ава
рійнодиспетчерської служби управління вико
нано сантехнічних робіт  34, по електропоста
чанню  25, проведена заміна кабелю електро
постачання на будинок Б. Хмельницького, 74;
проведені роботи по ремонту трьох ліфтових
приміщень: Лінійна, 28, п. 4, Білогородська, 25,
п. 5; Ворошилова, 23, п. 2, завершено роботи
по ремонту п. 1 вул. Чернишевського, 2;
 працівниками дільниці благоустрою приво
диться до належного стану вуличношляхові
мережі міста  прибирання прибордюрної час
тини доріг Молодіжної, Білогородської; після
аварійних робіт по ремонту теплотраси прове
дена підсипка ґрунтом та щебенем ділянок до
роги Гоголя для подальшого асфальтування (бі
ля школи № 3), зрізано 18 аварійних дерев, кро
новано  9;
 14 березня 2014 року адміністрацією КП
"БГВУЖКГ" було проведено прибирання узбіччя
дороги виїзду з міста Боярка в напрямку с. Віта
Поштова.

ОГОЛОШЕННЯ
собою накладення штрафу на гро
мадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів до
ходів громадян і на посадових осіб,
громадян  суб'єктів підприєм
ницької діяльності  від п'ятдесяти
до ста неоподатковуваних мініму
мів доходів громадян.
Тарас Добрівський також заува
жив, що крім благоустрою, грома
да може долучитися до вирішення
інших важливих питань. "Якщо гро
мада хоче реалізувати якийсь про
ект, то міська влада готова взяти на
себе половину видатків",  наголо
сив міський голова.
Серед цікавих виступів цієї зуст
річі  звернення заступника началь
ника КиєвоСвятошинського РВ 
начальника міліції громадської без
пеки Олексія Перфілова. Він закли
кав присутніх не втрачати пильнос
ті, а також стежити за громадським
порядком. Для цього райвідділ ор
ганізував цілодобове патрулюван
ня у місті. У разі виявлення пору
шень правопорядку, хуліганства
порадив негайно звертатися до мі
ліції задля уникнення непорозу
мінь.
Учасники зустрічі мали можли
вість поставити питання присутнім
керівникам міста. Зокрема, у запи
таннях йшлося про вирубку в лісі
поблизу вулиць Паркової, Жовтне
вої, а також щодо діяльності гро
мадської ради.

Шановні мешканці!
Повідомляємо, що сміттєвий майданчик за
адресою: вул. Б. Хмельницького, 113, знесено
на підставі рішення КиєвоСвятошинського су
ду.
Для Вашої зручності кожного дня на місці
сміттєвого майданчика стоїть машина, яка
приймає сміття з 19:00 до 19:30.

Відповідно до "Правил благоустрою міста"
та затвердженого графіка вивозу твердих по
бутових відходів, повідомляємо, що вивезення
побутового сміття відбувається по вулицях від
повідно до графіка, про який Ви можите дізна
тися у диспетчера ЖКГ.
Наполегливо просимо
 виставляти сміття у відповідних сміттєвих
мішках та у відповідний до графіку день до
08:30.
 не викидати сміття з приватного сектора в
контейнери багатоквартирних сміттєвих май
данчиків і баків;
 не звалювати гілля, ремонтнобудівельні
відходи, меблів та інші габарити на сміттєві
майданчики.
Для вивезення гілля та великогабаритно+
го сміття необхідно попередньо зробити
заявку у ЖКГ за тел.: 41+170, 40+357.
Мешканців, які не мають договорів на виве
зення ТПВ, для уникнення штрафу просимо
терміново звернутися в ЖКГ (юридичнодого
вірний відділ) та укласти договір.
Вдячні за розуміння та співпрацю
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"
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Актуально

ЖИТЕЛІ БОЯРКИ ДОПОМОГЛИ АРМІЇ
Нещодавно небайдужі жителі нашого
міста зібрали і надали допомогу батальйо+
ну зв'язку в/ч 0799, яка базується у сусід+
ньому селі Віті Поштовій.

Роль активатора та координатора акції взяв
на себе отець Максим Кравчук, настоятель па
рафії на честь ікони Божої Матері "Неопалима
Купина" (УПЦ КП), що знаходиться на території
33ї пожежнорятувальної частини в місті Бо
ярка. Отець Максим зустрівся з командиром
батальйону військової частини підполковни
ком Євгенієм Лисенком і дізнався, чим цивіль
не населення може допомогти військовим.
Як з'ясувалося, солдатам потрібно чимало. У
переліку значилися засоби гігієни, ліхтарики
кишенькові та гасові, елементи живлення, пор
тативні радіостанції, матраци, подушки, ковд
ри, постільна білизна, лопати штикові та сов
кові, спальні мішки, каремати, камуфляжний
одяг, взуття та багато іншого. А також консер
вація і сухі продукти, що можуть зберігатися
тривалий час.
"Дуже просили допомогти із оргтехнікою:
ноутбук, принтер, картриджі до принтера, 
розповідає отець Максим,  Ці потреби я озву
чив на засіданні Народної ради Боярки і зага
лом долучилися понад 20 боярчан".
Вже 23 березня активісти відвідали військо
вих у Віті Поштовій і передали їм ту частину до
помоги, що зібралася впродовж дня. Зокрема,

ящик із засобами гігієни, який оперативно зі
брала Світлана Камінська, держаки для лопат,
які зранку приніс пан Олександр, а також цу
кор, крупи і консервацію, які принесли з дому
парафіяни та небайдужі знайо
мі. Андрій Бондарєв подбав
про електрочайники і акумуля
торні ліхтарі та взяв на себе усі
транспортні питання. Свій
власний ноутбук привіз для
потреб армії Олег Духлій. За
зібрані кошти було придбано
лазерний багатофункціональ
ний пристрій і тканину для по
шиття 30 комплектів постільної
білизни.
"Сказати, що нам були раді 
це не сказати нічого",  комен
тує Максим Кравчук.
За кілька днів активісти знову
прибули до військових.
"Все буде добре",  так напи
сала на своєму малюнку 10річ
на Софійка, яка разом зі своєю
мамою Антоніною привезла до
військової частини мамою зшиті 30 комплектів
постільної білизни.
"Боярчани та усі, хто відгукнувся на прохання
про допомогу військовим! Я щиро вам дякую, 
говорить отець Максим.  Я в захопленні від
вас, від вашої участі, від вашого ентузіазму, від
вашої готовності ділитися останнім. "Війна
зробила людей людьми",  так сказав один мій
друг. Ми проходимо тяжкі випробування,
скрутно усім і майбутнє й досі залишається ту
манним. Але я переконаний, що ми дійсно ста
ємо народом, ми перестали бути населенням,
ми стаємо громадянами. У православному бо
гослов'ї є такий термін "метанойя"  з грецької
перекладається як "переміна свідомості". І ось
ми з вами цю переміну зараз переживаємо".
Командир батальйону зв'язку в/ч 0799 під
полковник Євгеній Лисенко так прокоментував
допомогу боярчан: "Я вражений таким став
ленням простих людей до солдат. Діти дарують
солдатам свої малюнки, дорослі приносять
усе, що потрібно. Користуючись нагодою, хочу
висловити щиру вдячність усім боярчанам, які
дали можливість переконатися у тому, що на
род з Армією, а Армія з народом".

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
21 березня 2014 року у приміщенні Киє+
во+Святошинського центру соціально+пси+
хологічної реабілітації населення відбувся
практичний семінар на тему "Актуальні пи+
тання пенсійного забезпечення". Співорга+
нізатори заходу + управління Пенсійного
фонду України у Києво+Святошинському
районі, ЦСПР, Боярська міська рада. До
участі в семінарі запросили бухгалтерів,
керівників відділів кадрів, представників
громадськості.
У роботі взяли участь: заступник Боярського
міського голови Валерій Дубовецький, керуюча
справами виконкому міської ради Марія Рябо
шапка, директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир,
представники боярських шкіл, Київської облас
ної дитячої лікарні, КП “БояркаВодоканал”, Бо
ярського МНВК, Будинку дитини, КНВП "Освіта",
Боярської ЛДС, Боярського краєзнавчого музею
та ін.
Доповідач 
заступник на
чальника уп
равління Пен
сійного фонду
Тетяна Полі
щук  зупини
лася на най
більш важли
вих питаннях
пенсійного за
безпечення. У
доступній фор
мі вона донес
ла до слухачів
актуальну ін
формацію
з
питань пенсій
ного забезпе
чення, чітко і зрозуміло відповіла на численні
питання.
Ось далеко не повний перелік тем, що роз
глядалися: порядок підготовки документів для
оформлення пенсії; нарахування загального
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стажу студентам; розмір надбавок, їх види; по
рядок нарахування пенсій громадянам, які
певний період працювали за кордоном, зали
шаючись громадянами України; нарахування
пенсій чорнобильцям, біженцям; мінімальні та
максимальні пенсії; показники середньої зар
плати, які застосовуються для розрахунку пен
сії; види пенсій; обчислення пенсій у 2014 році
та інші питання Закону України "Про загально
обов'язкове державне пенсійне страхування".
Присутні щиро подякували Тетяні Василівні
за важливу інформацію та наголосили на тому,
що подібні зустрічі вкрай необхідні. В рамках
співпраці Центру, управління ПФ та Боярської
міської ради вирішено і надалі проводити по
дібні семінари з тим, щоб максимально інфор
мувати громадян з питань пенсійного забезпе
чення. Наступна зустріч відбудеться з молод
дю: вже сьогодні молоді люди повинні знати

нові можливості пенсійного забезпечення, щоб
розраховувати в майбутньому на гідну пенсію.
Зустріч відбудеться в квітні в приміщенні ЦСПР.
Інформаційно+аналітична служба ЦСПР
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ДО УВАГИ БОЯРЧАН!
До органів місцевого са+
моврядування, в тому числі
і до Боярської міської ради
надійшла телефонограма
від голови Київської облас+
ної держадміністрації Воло+
димира Шандри. У ній, зок+
рема, йдеться:
"У зв'язку з складною сус
пільнополітичною ситуацією
в країні до Київської обласної
держадміністрації надходять
звернення від громадян АР
Крим щодо надання їм при
тулку для довгострокового
проживання.
Влада області не може стоя
ти осторонь цієї проблеми і
має бути готовою до міграції
населення з АРК та забезпе
чення прийому евакуйованих
громадян.
Насамперед, потрібно заді
яти всі можливі ресурси: готе

Профіль Адреса,
№ з/п та назва телефон
закладу

ПІБ
власника
№
житла,
з/п кількість
членів сім'ї

лі, гуртожитки, оздоровчі зак
лади, санаторії тощо; бути го
товими прийняти цих людей і
подбати про забезпечення їх
місцем проживання і харчу
ванням.
Також потрібно створити
базу даних про жителів райо
ну/міста, які вже висловили
бажання безкоштовно посе
лити у своїх помешканнях бі
женців з Криму".
До уваги всіх небайдужих
боярчан та керівників установ
та підприємств! З Вашими
пропозиціями щодо можли
вості прийому жителів АР
Крим на території нашого міс
та просимо звертатися до Бо
ярської міської ради за тел.:
41710 та 42246 та надати ін
формацію згідно з поданою
нижче таблицею.

Яку
кількість Забезпечення
осіб
можливо харчуванням
розмістити

Адреса,
Яку
Кількість
телефон, кількість
кімнат,
що
площа
осіб
пропонуються,
квартири, можливо
площа
будинку розмістити

КОМУНАЛЬНИКИ МІСТА
ПРИЙМАЛИ ПРИВІТАННЯ
17 березня в актовій залі
Боярської ЗОШ № 5 відбу+
лися урочистості з нагоди
Дня працівників комуналь+
ного господарства та побу+
тового обслуговування на+
селення.
"Про комунальників згаду
ють зазвичай тоді, коли в
житловокомунальному гос
подарстві щось негаразд, 
зауважив міський голова Та
рас Добрівський, вітаючи
присутніх з професійним свя
том.  Я ціную роботу кожного
з вас і глибоко шаную за сум

лінне ставлення до своєї ро
боти. Окремо хочу подякува
ти досвідченим працівникам
наших комунальних підпри
ємств, які діляться досвідом
та знаннями з молодшими
колегами".
Цього дня кращі працівники
КП "БояркаВодоканал" та КП
"БГВУЖКГ" були нагороджені
почесними грамотами та
преміями.
На завершення для присут
ніх зусиллями КЗ "Боярський
будинок культури" було орга
нізовано невеличкий концерт.

У КВІТНІ СТАРТУЄ АКЦІЯ
«МІСІЯ ДОБРОЧИННОСТІ»
З 1 квітня до 1 травня
2014 року на Київщині від+
будеться
Всеукраїнська
акція
Червоного
Хреста під гаслом
"Місія добро+
чинності".
Під час акції
будуть здій
снюватися
цілеспрямо
вані заходи
щодо надан
ня місцевим
осередкам
То в а р и с т в а
Червоного
Хреста в довго
строкове користу
вання приміщення для
роботи та створення в них
запасів одягу, перев'язуваль
ного матеріалу, продуктів
харчування, речей першої не
обхідності на випадок над
звичайних ситуацій. Також
відбудеться збір благодійних
внесків, продовольства, одя
гу та взуття, ліків, засобів гігі

єни, будівельних матеріалів
для соціальнопобутової до
помоги одиноким грома
дянам похилого ві
ку, інвалідам, ве
теранам вій
ни, дітям із
неблагопо
лучних сі
мей.
Як пові
домив го
лова Ки
ївської
обласної
організації
Товариства
Червоного
Хреста України
Олег Гуленко, де
партамент освіти і науки
Київської облдержадмініс
трації буде проводити у нав
чальних закладах області ро
боту щодо залучення учнів
ської молоді до членства в То
варистві Червоного Хреста.
До участі в акції долучаться й
інші департаменти.
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БОЯРКА ПОЧАЛА ЧЕПУРИТИСЯ
15 березня відбувся перший су+
ботник із багатьох запланованих у
рамках двомісячника благоустрою.
Напередодні працівники міськви+
конкому розпочали прибирати парк
Перемоги.
Працівники КП "БояркаВодоканал" у
п'ятницю вранці прибирали ділянку до
роги від Боярки у напрямку до Петрів
ського. Завдяки їхнім зусиллям було
розчищено узбіччя від заростів чагар
ників, а також
зібрано
купи
сміття. Цього ж
дня працівники
КП "Боярське
ГВУЖКГ" при
брали узбіччя ді
лянки дороги від
старого кладо
вища у напрям
ку до Віти Пош
тової. Сміття бу
ло зібрано стіль
ки, що вивезти
його змогли 8
машин! Але чис
тота того варта.
Зранку в субо
ту розпочалося
прибирання лі
су, що прилягає
до Центральної
районної лікар
ні. Цю ділянку за
усталеною тра
дицією
впро
довж багатьох
років прибира
ють
депутати
Боярської місь
кої ради. Цього
разу депутат

ський десант на чолі з міським головою
Тарасом Добрівським, заступником
міського голови Віктором Кухарцем,
секретарем Боярської міської ради
Ярославом Яником взявся очищати те
риторію від непотребу.
"Цього року сміття трохи менше, 
розповідає постійний "прибиральник"
Олександр Рябич.  Торік сміття було
набагато більше".
"Мене дивує таке став

лення жителів міста до лісу, де усі так
люблять відпочивати",  додає Віктор
Донець.
Крім вже названих учасників у субот
нику взяли участь ще Руслан Украї
нець, Дмитро Мірзаєв, Василь Іванчен
ко, Олександр Борецький, Людмила
Яременко, Андрій Арчаков, Олександр
Боднюк. Упродовж кількох годин сміт

тям було наповнено 24 мішки. Збирати
його у густих чагарниках було значно
складніше, ніж розкидати. Тому вини
кає закономірне запитання до усіх не
свідомих громадян: чи не час припиня
ти перетворювати місце, де ти живеш,
відпочиваєш, зокрема, ліс на смітник?
Відповідь кожен із нас має пошукати
в собі.

ПАРК ШЕВЧЕНКА ПРИБРАЛА ГРОМАДА
15 березня ще одним епіцентром
благоустрою став парк Шевченка.
Тут на заклик Народної ради Боярки
долучитися до прибирання улюбле+
ного місця відпочинку багатьох бо+
ярчан відгукнулося 32 жителі міста.
Приємно було спостерігати за на+
шими земляками, які власний ви+
хідний день присвятили благород+
ній справі.
Особливу надію на те, що починання
не буде марним, вселяла присутність
дітей. Адже у суботнику брали участь
цілі родини. І багато хто  вперше у
своєму житті. Так, одинадцятирічний
Владик Ревич прийшов разом із ма
мою Наталею. Восьмирічний Мишко
Тимченко  з мамою Ганною. Микола та
Любов Слободюки прийшли з онуком
Андрієм.
Але усім, хто без усякого сорому ви
кидає сміття в місці масового відпо
чинку, потрібно було подивитися на
маленьку Даринку. Дівчинці усього два
з половиною роки, але вона так завзя

то працювала віником! Батьки Олена
та Сергій Захарченки можуть бути
спокійними: після такого трудового
навчання та виховання їхня дитина ні
коли не дозволить собі вчинити так, як
це роблять деякі дорослі.
А дозволяють вони собі багато: се
ред трофеїв найпочесніше місце зай
мала склотара в переважній більшості
не від лимонаду, на другому місці за
популярністю  пластикові пляшки. По
ліетиленових пакетів, пакетиків та па
пірців, шприців та просто битого скла
було вдосталь. Усякий раз, коли важ
кий мішок обривав руки, у голову при
ходила думка: якщо вистачило сили
принести до парку усе це, то чому не
вистачило сили прибрати за собою?
За час суботнику в парку було зібра
но 104 мішки сміття. Не смітити і ще
раз не смітити, виховувати дітей та до
рослих, штрафувати порушників та
вчасно прибирати,  такі рецепти чис
тоти від учасників суботнику звучали
того дня.

ВИРУБКА ЛІСУ + САНІТАРНА
17 березня до виконкому Бояр+
ської міської ради надійшов запит
на інформацію, який підписали 50
жителів міста. У листі йдеться про
вирубку лісу, яка ведеться на лісо+
вій ділянці № 2, що знаходиться
поруч з вулицями Жовтневою,
Парковою, Баумана.
Заявники попросили міську раду на
дати відповідь та документи, що стосу
ються погоджень з органами місцево
го самоврядування щодо вирубки лісо
вого фонду за межами міста.
Публікуємо відповідь на запит, яку
отримав міський голова Тарас Добрів
ський від відокремленого підрозділу
Національного університету біоресур
сів і природокористування України
"Боярська лісова дослідна станція":

"Відповідно до Вашого листа № 02
10/404 від 17.03.2014 року, реєстра
ційний № 154 від 18.03.2014 року що
до надання копії документів на прове
дення вирубки лісу поруч з вулицями
Жовтнева, Паркова та Баумана м. Бо
ярка, повідомляємо наступну інфор
мацію:
згідно з постановою Кабінету Мініс
трів України від 27 липня 1995 року за
№ 555 "Санітарні правила в лісах Ук
раїни", розроблено та затверджено в
установленому порядку "План прове
дення санітарнооздоровчих заходів
у лісах ВП НУБіП України "Боярська
ЛДС" на 2014 рік".
На підставі "Плану проведення сані
тарнооздоровчих заходів у лісах ВП
НУБіП України "Боярська ЛДС" на

2014 рік", зокрема, виконано відвід
дерев, що засихають, сильно ослаб
лених, сухостійних, дерев, пошкод
жених шкідниками, хворобами та
внаслідок природних явищ (бурело
му, вітролому, сніголаму) та груп де
рев у санітарне рубання вибіркове по
Боярському лісництву в кварталі 43,
виділ 3 площею 7,4 га та виданий спе
ціальний дозвіл на проведення вище
зазначеної рубки  лісорубний квиток
серії 02 ЛКБ № 322975 від 08.01.2014
року.
Від проведеного заходу планується
отримати реалізації на суму 127609
грн. Затрати, понесені підприємс
твом на проведення санітарного ру
бання вибіркового, становлять 76600
грн., з них 39915 грн. заготівля дере

вини, 21693 грн. адміністративні вит
рати, відповідно до податкового ко
дексу України ст. 330, ст. 331 нарахо
вано до сплати за спеціальне вико
ристання лісових ресурсів до бюд
жету органу місцевого самовряду
вання, а саме Боярської міської ради
коштів у розмірі 14992 грн. З початку
року ВП НУБіП України "Боярською
ЛДС" нараховано до сплати за спеці
альне використання лісових ресурсів
у бюджет органу місцевого самовря
дування, а саме Боярську міську раду
коштів у розмірі 87168 грн.
О. Шевчук,
т. в. о. директора ВП НУБіП України
"Боярська лісова дослідна станція"
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ВЗЯЛИСЯ ЗА НАВЕДЕННЯ
ЛАДУ В ІСТОРИЧНІЙ ЧАСТИНІ

було зібрано 150 мішків по 120 літ
рів.
"Це без врахування габаритного
та будівельного сміття, якого у лісо
вій смузі було дуже багато,  розпо
відає Дмитро.  Ми намагалися від
сортувати скло від іншого непотре
бу. Боярські комунальники допо
могли нам вивезти зібране сміття".
Головний інженер КП "Боярське
ГВУЖКГ" Сергій Музика повідомив,
що з місця прибирання було виве
зено 2 автівки сміття. Учасникам
суботнику для виконання робіт було
надано 110 пакетів та 20 пар рука
вичок. Цього виявилося замало,
тож пакети довелося докуповувати.
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ВІДРЕМОНТУВАЛИ ДИТЯЧИЙ
МАЙДАНЧИК БІЛЯ СТАВКА
22 березня члени громадської орга+
нізації "Наше місто" на чолі з її голо+
вою, депутатом Боярської міської ра+
ди Олександром Боднюком організу+
вали суботник біля дитячого майдан+
чика, встановленого поблизу з Лодоч+
ним ставком.

22 березня активісти організу+
вали та провели прибирання ді+
лянки лісу в районі вул. ІІ Піща+
ної (від залізничної колії і майже
до протитуберкульозного дис+
пансеру).
З проханням організувати приби
рання цієї місцини звернулася
мешканка історичної частини міста.
На заклик відгукнулося 20 активіс
тів.
За словами одного з організато
рів та координаторів екологічного
напрямку в Народній раді Дмитра
Жигінаса, було зібрано близько 50
мішків сміття.
До працюючих приєдналися міс
цеві жителі. Спільними зусиллями
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Всі, хто долучився, прибрали прилеглу
територію, відремонтували та пофарбу
вали ігрові елементи майданчика  одно
го з улюблених місць відпочинку бояр
ської малечі. Свій внесок у ремонт май
данчика зробив і член громадської орга
нізації "Притварка" Андрій Халіцький.

СУБОТНИК – ЯК СПОСІБ
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

НА ВЕСНЯНУ ТОЛОКУ – ГУРТОМ
Окреслили найпроблемніші
питання та розглянули варіанти
їх вирішення члени районного
штабу з питань організації про+
ведення двомісячника з благо+
устрою, яке 20 березня провів
заступник голови Києво+Свято+
шинської райдержадміністрації
Микола Ляшенко.
В його роботі взяли участь в. о. на
чальника відділу ЖКГ та будівництва
РДА Олег Бардис, головний санітар
ний лікар району Таїсія Демченко,
начальник філії райДУ Віталій Гонча
ров, начальник управління освіти,
молоді і спорту РДА Микола Івашко,
начальник відділу організації дорож
нього руху міжрайонного відділу ДАІ
Ігор Турчин, заступник гендиректора
райВУЖКГ Вадим Пінчук, заступник
Вишнівського міського голови Вік
тор Грабовський, заступник Бояр
ського міського голови Віктор Куха
рець, гендиректор КП "Профдезін
фекція" Юрій Денисенко.
"Враховуючи, що на місцевому
рівні склалася непроста ситуація з
фінансуванням, хотілося б відійти
від стандартного підходу до робо
ти, при цьому максимально ство
ривши комфортні умови для про
ведення весняної толоки керівни
ками місцевих рад",  саме такими
словами Микола Ляшенко окрес
лив головну мету засідання.
Таїсія Демченко зауважила, що
працівники райСЕС звертають
увагу на забезпечення належного
утримання прилеглих територій
підприємств, закладів і установ
найрізноманітніших форм влас
ності. На кожному об'єкті  свої
проблеми: там немає майданчика
для встановлення сміттєвих кон
тейнерів, в іншому місці вони й є,
та без кришок, у когось територія
взагалі не прибирається й навіть
не огороджена. Без уваги такі по
рушення не залишаються: здій
снюються відповідні приписи, а
потім перевіряється, чи усунуто
вказані порушення.
Санітарний стан дороги від Крю
ківщини до Тарасівки біля полігону
для сміття також став предметом
обговорення. Те, що працівники
ВУЖКГ прибирають там регуляр
но, засвідчила й Таїсія Демченко:

"Але цієї чистоти вистачає нена
довго: люди як і раніше викидають
з машин сміття на узбіччя".
"Ми неодноразово намагалися
вирішити цю проблему,  зауважив
Вадим Пінчук.  Встановили на межі
з Тарасівкою 4 контейнери  їх нев
довзі поцупили. Пластикові контей
нери, які встановили натомість,
спалили. Намагалися чатувати на
недобросовісних водіїв, змушуючи
тих завантажувати сміття назад у
машини й везти на полігон  вони
заїжджали в сад "із тилу" й викида
ли сміття, де заманеться. Тож тут
потрібно патрулювати з ДАІ або
якось усе обгороджувати".
Але патрулювати з ДАІ  нині ве
лика розкіш. За словами Ігоря Тур
чинова, у відділі організації дорож
нього руху міжрайонного відділу
ДАІ всього лише один екіпаж із
трьох осіб. Прозвучала пропозиція
долучити громадське формування
Крюківщини до патрулювання на
цій ділянці шляху.
"Зі свого власного досвіду ска
жу,  зауважив Юрій Денисенко, 
що населення не поспішає платити
за збір сміття. Підприємці також
досить часто на зауваження не ре
агують, до того ж самі ж влаштову
ють смітники. Тому ми робимо так:
кожен депутат чи член адмінкомісії
має повне право складати прото
кол про наявні порушення і, відпо
відно до закону про місцеве са
моврядування, перевіряти кожне
підприємство, яке працює в адмі
ністративних межах населеного
пункту".
Серед інших пропозицій  про
довження практики співпраці з ра
йонним центром зайнятості щодо
залучення до громадських робіт не
лише в населених пунктах, а й на
території підприємств і організацій
різних форм власності безробіт
них, які перебувають на обліку, по
рушників правил громадського по
рядку і дорожнього руху.
Шляхів вирішення проблемних
питань було озвучено й обговоре
но чимало. Це вселяє надію, що
весняна толока, яку в нашому ра
йоні заплановано провести у два
етапи  28 березня та 4 квітня 
пройде на належному рівні.

А ось цю інформацію ми знайшли
на Фейсбуці. Про власний спосіб
виховання дітей розповіла Тетяна
Мірзаєва, яка разом з подругами
вже не вперше бере участь у приби+
ранні ділянки лісу, яка розташована
за будинками по вул. Хрещатик (від
дитячої обласної лікарні до відділу
міліції). Участь у прибиранні взяли
Ганна Левченко, Марина Мірзаєва,
Людмила Герасименко та Леся Не+
чипоренко.
Цитуємо Тетяну Мірзаєву: "Сьогодні
з дітьми влаштували суботник у бояр
ському лісі. Таку кількість сміття ми зіб
рали навколо галявини, на якій зазви
чай відпочивають боярчани, гості нав
ряд надибають це місце. Зібрали не
все, закінчились пакети. Найближчої
неділі підемо туди знову, щоб завер

шити розпочату справу.
Хочу звернутися до любителів відпо
чинку на свіжому повітрі. Ви, шановні,
якщо зовсім свині, і не можете за со
бою прибрати,  величезне прохання:
не бити пляшки! Бо дітки, прибираючи
за вами, можуть травмуватися!
Хочу звернутися до сусідів, що жи
вуть по вул. Хрещатик. Шановні сусіди!
Коли ви виносите побутове і будівель
не сміття до лісу,  чи не боїтеся, що
ваші онуки і правнуки можуть вже і не
побачити ніколи того лісу? А чи не
страшно вам, мої любі, завжди чемні та
усміхнені сусіди, що ваші нащадки мо
жуть мати величезні проблеми зі здо
ров'ям через те, що дихатимуть отру
тою, яку ви зараз закопуєте в лісі?"
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:50 ЧасЧ
10:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:45 Спецпроект "Единая
страна"
14:15 Вікно в Америку
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
17:35 Вічний вогонь
18:05 Фінансова перспектива
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:50 ЧасЧ
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21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 ШустерLіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

“1+1”
06:00 "ТСНТиждень"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 Х/ф "Італієць" (1)
11:20 Х/ф "Каблучка з бірю
зою" (1)
15:00 Х/ф "Старикирозбійни
ки" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Гроші. Спецрепортаж"
20:45 "Чистоньюз"
21:00 Х/ф "Кохання у велико
му місті3"
22:00 "Гроші"
23:05 ТСН
23:30 Т/с "Касл2" (2)
00:20 Х/ф "Нокаут" (2)

ІНТЕР
05:25 Х/ф "Везуча"

07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Х/ф "Не залишай мене,
Любове"
11:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:30 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:20 "Чекай на мене"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Будинок з ліліями"
23:50 Х/ф "Кидок кобри" (2)
01:50 Токшоу "Стосується
кожного"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)

08:50 М/с "Русалонька" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
09:30 Єралаш
09:50 Одна за всіх
12:05 6 кадрів
13:25 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
14:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:05 Панянкаселянка
16:00 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Розсміши коміка
19:05 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
07:05 Факти тижня з О. Соко
ловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:20 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
13:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
14:20 Х/ф "Містер і місіс Сміт"

15:45 Факти. День
16:15 Х/ф "Містер і місіс Сміт"
16:55 Х/ф "Турист"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:30 Дістало!
21:20 Свобода слова з А. Ку
ликовим
00:50 Х/ф "Армія пітьми" (2)

СТБ
05:30 "Чужі помилки. Янгол
знімає крила"
06:15 "Все буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда
про зірок"
09:20 Х/ф "Сестричка" (1)
11:10 Х/ф "Донечко моя" (1)
12:55 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:50 "Битва екстрасенсів13"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
21:00 Т/с "Швидка допомога"
(1)
21:45 "ВікнаНовини"
22:30 "Детектор брехні5"
00:00 "Один за всіх"

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Україна чудес
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Панда КунгФу"

06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
08:55 Т/с "Не народись врод
ливою"
09:50 Т/с "Щасливі разом"
13:50 М/с "Панда КунгФу"
15:05 Х/ф "Такі різні близню
ки"
17:05 Т/с "Не народись врод
ливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор
22:30 Пристрасті за Ревізо
ром
23:50 ПеданПритула шоу
01:40 Т/с "Пан Ам"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
09:50 Х/ф "Проект Дженні" (1)
11:10 Х/ф "Король повітря" (1)
12:50 Х/ф "Уяви собі" (1)
14:50 "КВК"
16:50 М/ф "Мадагаскар 2" (1)
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Двоє: я і моя тінь"
(1)
23:50 Х/ф "Раптово вагітна"
(2)
01:20 Х/ф "Цінності сімейки
Адамсів" (2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:55 ЧасЧ
10:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:45 Спецпроект "Единая
страна"
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:40 ЧасЧ
20:50 Діловий світ

21:00 Підсумки дня
21:40 ШустерLіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

“1+1”
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Чистоньюз"
10:15 "Красуня за 12 годин2"
11:10 "Сімейні мелодрами3"
12:05 Т/с "Справа лікарів"
12:55, 13:50 Т/с "Скліфосов
ський2" (1)
14:45 Х/ф "Кохання у велико
му місті3"
15:40 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Гроші. Спецрепортаж"
20:45 "Чистоньюз"
21:00 Х/ф "Кохання у велико
му місті3"
22:00 "Міняю жінку8"
23:20 ТСН
23:45 Т/с "Касл2" (2)
00:35 Т/с "Скліфосовський2"
(1)

ІНТЕР
05:20 Т/с "Будинок з ліліями"
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 "Зачароване кохання"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:30 Новини
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Будинок з ліліями"
23:50 Х/ф "Кидок кобри2" (2)
01:50 Токшоу "Стосується
кожного"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)

06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:50 М/с "Русалонька" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташки" (1)
09:30 Єралаш
09:50 Країна У
12:05 6 кадрів
13:25 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
14:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:05 Панянкаселянка
16:00 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Розсміши коміка
19:05 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю
туб'а
00:45 Т/с "Закрита школа" (2)

ICTV
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:20 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
13:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
14:50 Т/с "Братани3"

15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Братани3"
17:00 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:30 Т/с "Братани3"
22:10 Четверта вежа2.
23:05 Т/с "Лісник"
00:45 Х/ф "Пропащі хлопці.
Плем'я" (2)

СТБ
05:35 "Все буде добре!"
07:15 "Неймовірна правда
про зірок"
08:45 Х/ф "Мільйонер" (1)
10:45 "Слідство ведуть екс
трасенси"
11:40 "МайстерШеф2"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Т/с "Швидка допомога"
(1)
21:45 "ВікнаНовини"
22:30 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:20 "МайстерШеф2"

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Україна чудес
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Панда КунгФу"
06:55 Kіds Tіme

07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
08:55 Т/с "Не народись врод
ливою"
09:50 Т/с "Татусеві дочки"
14:00 М/с "Панда КунгФу"
15:20 Т/с "Щоденники Керрі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:05 Т/с "Не народись врод
ливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Серця трьох
23:20 Т/с "Друзі"
00:15 Х/ф "Моя мачуха  іноп
ланетянка"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна ня
ня" (1)
09:00 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:20 Х/ф "Проект Дженні" (1)
11:50 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна ня
ня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Т/с "Відчайдушні домо
господарки" (2)

НТН

28 березня 2014 року
НТН
05:15 Т/с "Повернути на дос
лідування"
08:30 "Правда життя. Профе
сія  шукач скарбів"
09:00 "Агенти впливу"
09:45 Т/с "Таємниці слідства"
(1)
11:30 Т/с "УГРО5"
15:15 Т/с "Даішники"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Шаповалов"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Елементарно2" (2)
00:00 Т/с "Декстер5" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Пам'ять серця" (1)
13:10 Т/с "Подружжя" (1)
14:10 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Укра
їна"
21:00 Т/с "Дикий4" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Дикий4" (1)
23:30 Х/ф "Космополіс" (2)
01:40 Х/ф "Любов зі зброєю"
(1)

05:20 Т/с "Доктор Тирса"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Шаповалов"
14:55 Т/с "Квиток у гарем" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Квиток у гарем" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Шаповалов"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова
не" (2)
00:00 Т/с "Декстер5" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "Подружжя" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Глухар" (1)
12:00 Токшоу "Говорить Укра
їна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Укра
їна"
21:00 Т/с" Дикий4" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с" Дикий4" (1)
23:30 Т/с "Глухар" (1)
01:30 Т/с "Пожежники Чикаго"
(2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:50 ЧасЧ
10:00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Спецпроект "Единая
страна"
14:10 Шлях до Чемпіонату
світу FIFA2014. Бразилія
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:40 ЧасЧ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:35 ШустерLіve. Будні

22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке
но
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

“1+1”
06:00 "Служба розшуку ді
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Чистоньюз"
10:15 "Красуня за 12 годин
2"
11:10 "Сімейні мелодрами3"
12:05 Т/с "Справа лікарів"
13:00, 13:55 Т/с "Скліфосов
ський2" (1)
14:50 Х/ф "Кохання у велико
му місті3"
15:45 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Гроші. Спецрепортаж"
20:45 "Чистоньюз"
21:00 Х/ф "Кохання у велико
му місті3"
22:00 "Чотири весілля3"
23:25 ТСН
23:40 Т/с "Касл2" (2)
00:30 Т/с "Скліфосовський
2" (1)

ІНТЕР

05:20 Т/с "Будинок з ліліями"
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 "Зачароване кохан
ня"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:30 Новини
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Будинок з ліліями"
23:50 Х/ф "Капітан Америка 
Перший месник" (2)
01:55 Токшоу "Стосується
кожного"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)

08:50 М/с "Русалонька" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
09:30 Єралаш
09:50 Одна за всіх
12:05 6 кадрів
13:25 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
14:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:05 Панянкаселянка
16:00 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Розсміши коміка
19:05 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю
туб'а
00:45 Між нами

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Факти
06:00 Світанок
07:00 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:20 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
13:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
14:40 Т/с "Братани3"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Братани3"
16:50 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм

20:30 Т/с "Братани3"
22:10 Кримінальна Україна
23:05 Т/с "Лісник"
00:50 Х/ф "Пропащі хлопці.
Спрага" (2)

СТБ
05:20 "Чужі помилки. Мов
чазний свідок"
06:05 "Все буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда
про зірок"
09:15 "Зіркове життя. Най
скандальніші зіркові розлу
чення"
10:20 "Зіркове життя. Б'є
значить любить?"
12:15 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:05 "МайстерШеф2"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Т/с "Швидка допомо
га" (1)
21:45 "ВікнаНовини"
22:30 "Хата на тата"
00:05 "МайстерШеф2"

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Україна чудес
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Панда КунгФу"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
08:55 Т/с "Не народись
вродливою"
09:50 Т/с "Щасливі разом"

14:00 М/с "Панда КунгФу"
15:20 Т/с "Щоденники Керрі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:05 Т/с "Не народись
вродливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Серця трьох
23:20 Т/с "Друзі"
00:15 Х/ф "Перукарня" (2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
09:00 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН

05:20 Т/с "Доктор Тирса"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Шаповалов"
14:55 Т/с "Квиток у гарем" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Квиток у гарем" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Шаповалов"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю10" (2)
00:00 Т/с "Декстер5" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "Подружжя" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Глухар" (1)
12:00 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
21:00 Т/с "Дикий4" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Дикий4" (1)
23:30 Т/с "Глухар" (1)

КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:
 електромонтерів 4,5 розр. (2)
 робітників з благоустрою (чол.) (2) (дільниця
по вивозу твердих побутових відходів).
 робітників з благоустрою (чол.) (4) (дільниця
обслуговування доріг).
Тел.: 41170, 46  924
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28 березня 2014 року
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:55 ЧасЧ
10:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:45 Спецпроект "Единая
страна"
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну України
15:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
20:40 ЧасЧ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:35 ШустерLіve. Будні

22:55 Трійка, Кено, Макси
ма
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Країна on lіne
00:00 На слуху

“1+1”
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Чистоньюз"
10:15 "Красуня за 12 годин2"
11:10 "Сімейні мелодрами
3"
12:05 Т/с "Справа лікарів"
13:00, 13:55 Т/с "Скліфо
совський2" (1)
14:50 Х/ф "Кохання у вели
кому місті3"
15:45 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Гроші. Спецрепор
таж"
20:45 "Чистоньюз"
21:00 Х/ф "Кохання у вели
кому місті3"
22:00 "Небесна сотня"
23:10 ТСН
23:25 Т/с "Касл2" (2)
00:15 Х/ф "Заселений ост
рів. Сутичка"

ІНТЕР
05:20 Т/с "Будинок з ліліями"
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 "Зачароване кохан
ня"
11:15 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:20 "Сімейний суд"
16:30 Новини
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Будинок з ліліями"
23:50 Х/ф "Тор" (2)
01:45 Токшоу "Стосується
кожного"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)

06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:50 М/с "Русалонька" (1)
09:15М/ф"Сердитіпташки"(1)
09:30 Єралаш
09:50 Країна У
12:05 6 кадрів
13:25 Т/с "Ксена  принце
савоїн" (1)
14:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:05 Панянкаселянка
16:00 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Розсміши коміка
19:05 Панянкаселянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Віталька
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю
туб'а
00:45 Між нами

ICTV
04:50 Факти
05:50 Світанок
06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День
13:20 Т/с "Прокурорська
перевірка"
13:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти5"
14:50 Т/с "Братани3"
15:45 Факти. День

16:15 Т/с "Братани3"
17:00 Т/с "Опери"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:30 Т/с "Братани3"
22:10 Клан
23:05 Т/с "Лісник"
00:50 Х/ф "Гаманець або
життя" (2)

СТБ
05:10 "Чужі помилки. Вибу
хова хвиля"
05:55 "Чужі помилки. По
лювання на білявку"
06:40 "Все буде добре!"
08:40 "Неймовірна правда
про зірок"
10:00 Х/ф "Терміново, шу
каю чоловіка" (1)
11:50 "Слідство ведуть
екстрасенси"
12:40 "МайстерШеф  3"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Швидка допо
мога" (1)
21:45 "ВікнаНовини"
22:30 "Я соромлюсь свого
тіла"
00:20 "МайстерШеф3"

НОВИЙ КАНАЛ

¡ÓˇÍ‡

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Панда КунгФу"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
08:55 Т/с "Не народись
вродливою"
09:50 Т/с "Татусеві дочки"
14:00 М/с "Панда КунгФу"
15:20 Т/с "Щоденники Керрі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:05 Т/с "Не народись
вродливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Серця трьох
23:20 Т/с "Друзі"
00:15 Х/ф "Перукарня2"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
09:00 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00Т/с"Всіжінкивідьми"(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН

05:30 Україна чудес

7

05:20 Т/с "Квиток у гарем" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний сві
док"
11:25 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Шаповалов"
14:55 Т/с "Зграя"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зграя"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Шаповалов"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Менталіст5" (2)
00:00 Т/с "Декстер5" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "Подружжя" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Глухар" (1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Дикий4" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Дикий4" (1)
23:30 Т/с "Глухар" (1)
01:30 Т/с "Пожежники Чи
каго" (2)

T V – м а р ш р у т – п’ятниця, 4
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
12:25, 18:00 Погода
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:55 ЧасЧ
10:10, 15:30, 18:50 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 21:15 Діло
вий світ
12:45 Спецпроект "Еди
ная страна"
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
19:30 ШустерLIVE
21:00 Підсумки дня
21:30 ШустерLIVE
00:00 Підсумки

“1+1”
06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"

10:00 "Чистоньюз"
10:15 "Красуня за 12 го
дин2"
11:10 "Сімейні мелодра
ми3"
12:05 Т/с "Справа ліка
рів"
13:00, 13:55 Т/с "Скліфо
совський2" (1)
14:50 Х/ф "Кохання у ве
ликому місті3"
15:45 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
20:30 "Казкова Русь"
21:10 "Вечірній Київ
2013"
22:50 "В мережі"
23:50 Х/ф "Майстер" (2)
02:00 Х/ф "Заселений
острів: сутичка" (2)

ІНТЕР
05:20 Т/с "Будинок з лілі
ями"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:30, 17:45 Нови
ни
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:20 Т/с "Зачароване
кохання"
11:15, 12:25 Д/с "Слідс
тво вели... з Леонідом
Каневським"

13:25, 14:20 "Судові
справи"
15:35 "Сценарії кохання"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Синівський
обов'язок"
00:20 Х/ф "Ася"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25, 08:20 М/с "Чере
пашки  мутантиніндзя"
(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:50 М/с "Русалонька"
(1)
09:15 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 Єралаш
09:50, 17:45 Віталька
12:05 6 кадрів
13:25 Т/с "Ксена  прин
цесавоїн" (1)
14:15 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:05, 19:05 Панянкасе
лянка
16:00 Ікона стилю

16:50 Півцарства за ко
хання
18:15 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Квант мило
сердя" (2)
22:00 Х/ф "Мільйон років
до нашої ери2" (2)
23:45 Надто грубо для Ю
туб'а
00:45 Між нами

ICTV
06:00 Світанок
07:00 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
09:55 Т/с "Прокурорська
перевірка"
10:55, 13:15, 16:15 Т/с
"Топтуни (Зовнішнє спос
тереження)"
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
20:30 Т/с "Братани3"
22:10 Т/с "Лісник"
23:55 Х/ф "Ідеальна вте
ча" (2)
01:30 Х/ф "Погром у по
неділок" (2)

СТБ
05:50 "Чужі помилки.

Вбивство на страусиній
фермі"
06:30 Х/ф "Людина наро
дилася" (1)
08:15 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:45 Х/ф "Подаруй мені
життя" (1)
18:00, 22:00 "ВікнаНови
ни"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
20:00, 22:45 "Холостяк4"
00:15 "Холостяк4. Як
вийти заміж"

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Служба розшуку ді
тей
05:25 Україна чудес
06:10, 06:55 Kіds Tіme
06:15 М/с "Панда Кунг
Фу"
07:00 Підйом
08:00, 09:50, 19:00 Т/с
"Вороніни"
08:55 Т/с "Не народись
вродливою"
14:00 М/с "Панда Кунг
Фу"
15:20 Т/с "Щоденники
Керрі"
16:10 Т/с "Татусеві доч
ки"
17:05 Т/с "Не народись
вродливою"
18:00 Репортер

18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:25 Т/с "Друзі"
00:20 Х/ф "Салон краси"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
09:00 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
20:15 "КВК2014"
22:40 "ПрожекторПеріс
Хілтон"
23:50 "Розсміши коміка"
00:45 "Нічне життя"

НТН
05:20 Т/с "Квиток у га
рем" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів3"

12:55 Т/с "Шаповалов"
14:55 Т/с "Зграя"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зграя"
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Вовчий ост
рів"
21:20 Х/ф "Лара Крофт 
розкрадачка гробниць:
колиска життя" (1)
23:30 Х/ф "Людина, що
біжить" (2)
01:20 Т/с "Забуті" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "Подружжя" (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 14:00, 15:20, 17:10
Т/с "Слід" (1)
10:00, 22:30 Т/с "Глухар"
(1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:45 Народнополітична
програма "Майдан. Точка
відліку"
22:00 Події дня
01:30 Т/с "Пожежники
Чикаго" (2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Підсумки
06:25 Погода
06:30 На слуху
07:00 Шустер LIVE
11:20 ЧасЧ
11:30 Армія
11:40 Православний вісник
12:15, 15:20, 19:10, 21:35 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:55, 17:25 Погода
14:00 Театральні сезони
17:30 Головний аргумент
17:35 В гостях у Д. Гордона
18:40 Український акцент
20:50 ЧасЧ
21:00 Підсумки дня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Від першої особи
23:30 Погода
23:35 Х/ф "Пічкилавочки"
01:20 Підсумки дня

“1+1”
06:00 ТСН
07:00 "Хто там?"
07:55, 08:20 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)

08:45 "Світське життя"
09:45 "Казкова Русь"
10:25, 11:30, 12:35, 13:40 Т/с
"Свати5" (1)
14:40 "Вечірній Київ2013"
16:25 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка5"
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній квартал"
22:20 Х/ф "1+1"
00:30 Х/ф "Сахара" (1)

ІНТЕР
05:40 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
06:20 Х/ф "Ася"
08:00 "Школа доктора Кома
ровського"
08:30 "Сценарії кохання"
09:30 Новини
10:00 Д/ф "Пліснява"
11:50 Х/ф "За сімейними
обставинами"
14:45 Т/с "Шлюб за запові
том2. Повернення Сандри"
16:55 Т/с "Шлюб за запові
том3. Танці на вугіллі"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Все спочатку"
00:50 Х/ф "Дорога моя до
нечко"

ТЕТ
06:00 М/ф "Артур і його
зниклий друг" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики. Пін
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослідни
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:05 М/ф "Братик ведме
дик2" (1)
12:10 М/ф "Горбань із Нотр
Даму2" (1)
13:15 Обережно, діти!
14:35 Панянкаселянка
15:25 Бариняселянка
16:15 Х/ф "Любов на острові" (1)
17:50 Х/ф "Квант милосердя" (1)
19:50 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:40 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Х/ф "Мільйон років до
нашої ери2" (2)

ICTV
04:40 Факти

05:35 Світанок
06:35 М/ф "Темна ніч опуда
ла"
07:55 Зірка YouTube
09:00 Дача
09:50 Х/ф "Діамантовий полі
цейський"
11:30 Т/с "Братани3"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Братани3"
13:40 Т/с "Топтуни (Зовнішнє
спостереження)".
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Топтуни (Зовнішнє
спостереження)".
21:50 Х/ф "Орел дев'ятого
легіону" (2)
23:45 Х/ф "Триста спартан
ців" (2)
01:35 Х/ф "Ідеальна втеча"
(2)

СТБ
05:40 Х/ф "Одружений хо
лостяк" (1)
07:05 "Караоке на Майдані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Все буде смачно!"
10:45 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"

12:35 "Холостяк4"
17:05 "Хата на тата"
19:00 "Україна має талант!
6"
21:10 "Детектор брехні5"
22:40 "Я соромлюсь свого ті
ла"
00:30 Х/ф "Одружений хо
лостяк" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 М/с "Маска"
07:40, 10:00 Ревізор
12:30 Пристрасті за Ревізо
ром
13:55 Т/с "Вороніни"
18:20 М/ф "Три богатирі і
Шамаханська цариця"
20:00 Х/ф "Двоє: я і моя тінь"
22:00 ПеданПритула шоу
23:50 Х/ф "Бурлеск" (2)
02:20 Зона ночі

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"

07:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
10:00 М/ф "Джек із Амазон
ки" (1)
11:20 Х/ф "Принци повітря"
(1)
12:50 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
15:00 "Орел і Решка. СРСР"
16:50 "Орел і Решка. Шопінг"
17:45 Х/ф "Школа виживан
ня" (1)
19:40 "Вечірній квартал"
21:30 Т/с "Надприродне" (2)
23:10 Х/ф "Красунчик Алфі"
(3)
01:00 Х/ф "Невловимий" (2)

НТН
07:50 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів3"
11:30 "Речовий доказ". Не
безпечний флірт
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий свідок"
13:30 "Правда життя. Профе
сія  гуморист"

14:00 "Переломні 80ті"
14:55 "Що робити?"
15:50 Х/ф "Лара Крофт  роз
крадачка гробниць: колиска
життя" (1)
18:00 "Випадковий свідок"
19:00 Т/с "Каменська"
23:00 Т/с "Повернути на дос
лідування"
02:25 Х/ф "Людина, що бі
жить" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
07:20, 08:30 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Т/с "Чужа жінка" (1)
15:00 Х/ф "Відпустка" (1)
17:00 Футбол. Українська
Прем'єр Ліга. "Шахтар" (До
нецьк)  "Карпати" (Львів)
19:00 Події
20:00 Говорить Україна. Ви
кенд
21:35 Т/с "ЯАнгіна!" (1)
01:30 Х/ф "Інді" (2)

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть+
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас + цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас + цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 Від першої особи
07:00 Погода
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Токшоу "Дружина"
08:50 Погода
09:10 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
10:05 ЧасЧ
10:15 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
13:05 Як Ваше здоров'я?
13:55 Погода
14:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
17:25 Погода
17:30 В гостях у Д. Гордо
на
18:30 Діловий світ. Тиж
день
19:10 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
20:50 ЧасЧ
21:00 Підсумки дня
21:35 Спецпроект "Еди
ная страна"
22:55 Трійка, Кено, Мак
сима
23:00 Ера бізнесу. Під
сумки

23:30Погода
23:40 Токшоу "Дружина"
01:20 Спецпроект "Еди
ная страна"

“1+1”
07:40 М/ф (1)
08:10, 08:35 Х/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
09:00 "Лотозабава"
10:00 ТСН
10:50 "Світ навиворіт5:
Індонезія"
11:55 М/ф "Маша і вед
мідь" (1)
12:10 "Зіркова хроніка"
13:15 "Чотири весілля3"
14:30 "Голос країни 4. Пе
резавантаження"
16:50 "Розсміши коміка
5"
17:50 Х/ф "Чоловік з га
рантією"
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Голос країни 4. Пе
резавантаження"
23:20 "Світське життя"
00:20 "Що? Де? Коли?"

ІНТЕР
05:35 Х/ф "За сімейними

обставинами"
07:50 "Школа доктора
Комаровського. Невід
кладна допомога"
08:30 "Вдалий проект"
09:30 "Недільні новини"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід"
12:00 Т/с "Синівський
обов'язок"
15:55 Т/с "Шлюб за запо
вітом3: танці на вугіллі"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Шлюб за запо
вітом3: танці на вугіллі"
23:00 Х/ф "Красуня і чу
довисько" (2)
01:05 Х/ф "За тобою" (2)

ТЕТ
06:00 М/ф "Історія Лео"
(1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.
Пінкод" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Діє
го, вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)

11:20 М/ф "Барбі: акаде
мія принцес" (1)
12:45 Х/ф "Любов на ост
рові" (1)
14:20 Х/ф "Крихітка з Бе
верліГіллз" (1)
15:55 Мій зможе
17:20 Країна У
19:10 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:40 Т/с "Секс і місто"
(2)
00:35 Х/ф "Будь крутіше!"
(2)

ICTV
05:00 Дача
05:45 Х/ф "Діамантовий
поліцейський"
07:20 Так$і
07:45 Космонавти
08:35 Зірка YouTube
09:35 Дивитись усім!
10:20 Клан
11:15 Т/с "Лісник"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Лісник"
18:45 Факти тижня з О.
Соколовою
20:20 Х/ф "Падіння Олім
пу"
22:20 Х/ф "Триста спар

танців" (2)
00:20 Х/ф "Орел дев'ято
го легіону" (2)

СТБ
06:30 Х/ф "Недільний та
то" (1)
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Все буде смачно!"
09:50 "Караоке на Май
дані"
11:00 Х/ф "Я щаслива"
(1)
12:45 Т/с "Швидка допо
мога" (1)
16:45 "Україна має та
лант!6"
19:00 "Битва екстрасен
сів13"
21:05 "Один за всіх"
22:15 Х/ф "Мама мимо
волі" (1)
00:50 Х/ф "Недільний та
то" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 М/с "Маска"
07:50 М/с "Том і Джері"
10:00 Серця трьох
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19:50 Х/ф "Агент під
прикриттям"
21:50 Х/ф "Відмінниця
легкої поведінки" (2)
23:40 Х/ф "Якби погляди
могли вбивати"
01:20 Х/ф "Бурлеск" (2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
08:40 М/ф "Джек із Ама
зонки" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "ВусоЛапоХвіст"
12:25 "Розсміши коміка"
13:15 "Орел і Решка. Шо
пінг"
14:10 "Орел і Решка.
СРСР"
16:00 "КВК"
18:10 "Вечірній квартал"
20:00 М/ф "Мадагаскар
3" (1)
21:30 Т/с "Надприродне "
(2)
23:10 Х/ф "Невловимий"
(2)
00:50 Х/ф "Тут і зараз"

НТН
07:50 Т/с "Каменська"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Слідами Хижа
ка
12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Випадковий сві
док"
13:30 Х/ф "Вовчий ост
рів"
15:15 Т/с "УГРО5"
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 "Переломні 80ті"
00:00 Х/ф "Дикі штучки
3" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15 Події
07:00 Т/с "Чужа жінка" (1)
08:00 Ласкаво просимо.
В гостях Тіматі
09:00 Х/ф "Відпустка" (1)
11:00, 15:00 Т/с "Дикий
4" (1)
19:00 Події тижня
20:50 Т/с "Інтерни" (1)
23:20 Великий футбол
01:10 Х/ф "Ілюзія страху"
(2)

Новини району
- Правоохоронці КиєвоСвятошинського району інформують:

ЧАСТКОВА МОБІЛІЗАЦІЯ
ТРИВАЄ
Як зазначив райвійськкомісар Павло Крайник, на
виконання Указу "Про часткову мобілізацію" до
військових частин області РВК уже подано 322 вій+
ськовослужбовця, з яких 10 + офіцерів і 35 сержан+
тів, також мобілізовано 15 одиниць автотранспор+
ту. Загалом викликано 1362 особи, щодня до вій+
ськових частин, згідно з поданими ними списками
доукомплектації штатів, відправляється 30+40
осіб.
З 2 березня особовий склад військкомісаріату виконує
свої функціональні обов'язки згідно з бойовим розрахун
ком та знаходиться в постійній бойовій готовності  тут
організовано цілодобове чергування та охорона.
За цей час було уточнено списки військового обліку
громадян і мобілізаційних ресурсів.

З ДУМКОЮ ПРО ЛІТО
Щодо проведення цьогорічного відпочинку та оз+
доровлення діток шкільного віку доповів заступник
голови РДА Анатолій Іскоростенський.
Райдержадміністрація, райрада, органи місцевого
самоврядування, профспілкові, громадські організації
району долучаються до забезпечення проведення літ
нього відпочинку та оздоровлення дітей нашого району
відповідно до затвердженої згідно з нормами законо
давства програми. Особливим піклуванням були охоп
лені діти сімей соціально незахищених категорій (ді
тейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітейінвалі
дів, дітей сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, постраждалих від аварії на ЧАЕС), діток
диспансерної групи та обдарованих.
Минулого року відпочинком і оздоровленням було
охоплено 14959 дітей шкільного віку, із яких 6523 відпо
чило в 33 літніх таборах при навчальних закладах райо
ну. Загалом, на проведення оздоровчої кампанії було
використано 16047,434 грн., із яких: з місцевого бюд
жету  2799,7 грн., фонду соцстрахування з тимчасової
втрати непрацездатності  263,848 грн., залучених
коштів (у тому числі й батьківських)  12983,886 грн.
Цього року відпочинком і оздоровленням планується
охопити 11100 дітей шкільного віку, з яких: 100 %  ді
тейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван
ня, по 70 %  дітей багатодітних і малозабезпечених сі
мей, дітей, батьки яких загинули під час виконання
службових обов'язків, по 50 %  дітей, які мають статус
постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітейінвалідів, дітей
працівників агропромислового комплексу, а також та
лановитих і обдарованих.
Традиційно, з 26 травня по 12 червня у 30 пришкіль
них таборах планується забезпечити відпочинок 8486
дітей. Для цього передбачається дворазове якісне хар
чування з розрахунку 17 грн. на кожну дитину на добу,
медичне забезпечення та належні умови перебування
та дозвілля: проведення культурномасових заходів,
екскурсії до Києва та інших міст України, туристичні по
ходи тощо. Для цього передбачається отримання суб
венційних коштів із місцевих рад у загальній сумі
2019692 грн.
На виїзне оздоровлення 265 дітей у санаторнооздо
ровчих закладах у районному бюджеті вже передбаче
но 1000000 грн., для такого ж оздоровлення 1664 дітей
місцевим радам рекомендовано передбачити в своїх
бюджетах кошти в загальній сумі 332800 грн.

Продовжено термін добро+
вільної здачі зброї до кінця
квітня.
Громадяни, які добровільно
здали до органів внутрішніх
справ мисливську, вогнепальну,
холодну або газову зброю, в по
дальшому матимуть можливість
після оформлення відповідних
документів зареєструвати цю
зброю в особисту власність і
використовувати її на законних

підставах. Правоохоронці звер
таються до мешканців Києво
Святошинського району бути
законослухняними і поперед
жають, що за незаконне збері
гання зброї, боєприпасів, вибу
хівки передбачена кримінальна
відповідальність згідно зі ст. 263
(незаконне зберігання зброї)
Кримінального кодексу Украї
ни, санкція якої передбачає
штраф від 50 неоподатковува

них мінімумів доходів громадян
або позбавлення волі строком
до 3 років.
З питань добровільної зда+
чі зброї необхідно зверта+
тись у службу дозвільної сис+
теми Києво+Святошинського
РВ ГУМВС України в Київській
області за адресою: вул.
Жовтнева, 22, м. Боярка.
Телефон для довідок: 067+
769+20+97.

- Медична служба КиєвоСвятошинського району інформує:

24 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
Епідемічна ситуація з тубер+
кульозу залишається склад+
ною в багатьох країнах світу, а
найбільш складною і загроз+
ливою в країнах з низьким рів+
нем життя. Україна на сучас+
ному етапі віднесена до групи
країн з високим рівнем захво+
рюваності на туберкульоз і
має вищий рівень захворюва+
ності, ніж у більшості країн
Центральної та Східної Євро+
пи.
КиєвоСвятошинський район,
на жаль, не є винятком. Щорічно
в районі реєструється 100120
випадків вперше діагностовано
го туберкульозу. У половини хво
рих діагноз встановлено дуже
пізно, в стадії розпаду легеневої
тканини, що супроводжується
виділенням збудника туберку
льозу в навколишнє середови
ще. Особливе занепокоєння ви
кликає туберкульоз серед дитя
чого населення  7 випадків у
2013 році, за 2 місяці 2014 року 
2 випадки.
Збудник туберкульозу  мі
кобактерія або паличка Коха,
надзвичайно стійка у зовнішньо
му середовищі. У вологих темних
приміщеннях туберкульозна па
личка життєздатна 710 років, її
не знищує заморожування, а
кип'ятіння вбиває лише через
декілька хвилин, прямі сонячні
промені через 15 хвилин  3 го
дини. В сирому молоці паличка
Коха не просто зберігає свої
властивості, а ще й розмножу
ється.
Найчастіше джерелом інфекції
є хвора на туберкульоз людина,
яка виділяє мікобактерії туберку
льозу під час кашлю, чихання,
розмови. Можливе зараження
від хворих тварин, переважно від
великої рогатої худоби.
Попадаючи в організм люди
ни, палички Коха можуть трива
лий час не викликати захворю
вання за умови, якщо це здорова

людина, яка має високий опір до
інфекційних захворювань. Шкід
ливі звички (паління, зловживан
ня алкоголем, вживання нарко
тиків), перевтомлення, стреси,
іноді навіть банальна застуда, які
призводять до ослаблення за
хисних сил організму, можуть
сприяти розвитку захворювання.
Туберкульоз  дуже підступне
захворювання, його перебіг най
частіше малосимптомний або
зовсім безсимптомний: невисо
ка температура (37,0  37,5 С0),
яка зазвичай підвищується над
вечір та супроводжується про
явами слабкості та стомленості.
Після нічного відпочинку всі сим
птоми зникають і людина відчу
ває себе бадьорою та здоровою.
Тому такі невиразні ознаки хво
роби дуже довго залишаються
непоміченими.
Велике значення має рання ді
агностика туберкульозу, на по
чаткових стадіях захворювання
повністю виліковується. Несвоє
часне встановлення діагнозу
призводить до запущених склад
них форм туберкульозу, коли вже
є деструкція легеневої тканини.
Треба зазначити, що такі форми
важко піддаються лікуванню на
віть сучасними лікарськими про
титуберкульозними засобами.
На жаль, такі хворі стають небез
пекою для оточуючих.
З метою раннього своєчас+
ного виявлення хворих на ту+
беркульоз найбільш ефектив+
ними методами нині є:
 профілактичне флюорогра
фічне обстеження дорослих та
підлітків  для осіб віком від 15
років флюорографічні обстежен
ня проводяться 1 раз на 2 роки, а
особам, які відносяться до груп
ризику по захворюванню на ту
беркульоз, і контингентам, які
самі можуть представляти не
безпеку для населення (так зва
ний декретований контингент) 
щорічно;

 масова туберкулінодіагнос
тика дитячого населення  пос
тановка реакції Манту прово
диться всім дітям щорічно віком
від 1 року. Треба відзначити, що
туберкулінодіагностика не має
ніякого відношення до щеплень, і
є складовою частиною щорічно
го медичного огляду дітей. За
результатами реакції Манту про
водиться відбір дітей, які підля
гають подальшому обстеженню
у лікаряфтизіатра.
 мікроскопія мазка мокроти 
призначається особам, які каш
ляють більше 3 тижнів.
Заходи профілактики тубер+
кульозу:
 необхідно дотримуватися
здорового способу життя та від
мовитись від шкідливих звичок.
Потрібно загартовувати орга
нізм  особливо рекомендуються
ранкова зарядка, водні процеду
ри, перебування на свіжому по
вітрі та інше;
 необхідно включати до раціо
ну харчування різноманітні про
дукти, вживати молочні продук
ти, овочі, фрукти, зелень, не за
хоплюватись вегетаріанством та
різними дієтами;
 потрібно зберігати чистоту на
роботі та вдома, тримати вікна
відкритими влітку і, по можли
вості, частіше провітрювати при
міщення взимку, використовува
ти вихідні дні і відпустку для ак
тивного відпочинку.
 важливе значення має щеп
лення від туберкульозу дітей, що
проводиться новонародженим
та в 7 років.
Завжди пам'ятайте: хворобу
легше попередити, ніж лікувати.
Бережіть себе і своїх рідних!
О. В. Ковтун,
лікар епідеміолог
Києво+Святошинського
районного управління
Головного управління ДСЕС
у Київській області

28 березня 2014 року

Патріотичне виховання

ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
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НАУКОВІ ЧИТАННЯ
З ПРАКТИЧНОЮ МЕТОЮ
15 березня у
Ворзельському музеї історії
та культури "Уваровський
дім" відбулися наукові
читання на тему: "Виховні
традиції козацької педагогіки
у творчості Т. Г. Шевченка".

17 березня в НОК Київського вій+
ськового ліцею ім. І. Богуна відкри+
лася композиція "Пам'яті героїв Не+
бесної сотні присвячується".
Здається, що останнім часом сам час
набрав просто таки шаленої швидкості.
Ще не вивітрилася кіптява з київських
барикад, ще дивиться на світ пустими
зіницями Будинок профспілок, ще не
закінчилася страшна перекличка геро
їв "Небесної сотні", ряди якої продов
жують поповнюватися, ще не розібрані
блокпости в містах та селах.
Але ми знову й знову повертаємося
до перших героїв, чиї імена навічно за
лишаться в історії і українській, і світо
вій як імена Небесної сотні.
Центральний елемент композиції 
фотоколаж, який складається з фото
графій на повних імен героїв "Небесної
сотні"  всіх тих, хто загинув на київ
ському Майдані, відстоюючи краще
майбутнє нашої держави.
Керівник проекту  методист групи

планування виховної роботи Галина
Олефіренко розповіла: "Спочатку
з'явилося в композиції деревце з обла
маними гілочками  символ обірваного
життя, де не весняний цвіт розквітнув,
а жовтоблакитні стрічки, а також од
вічний символ України  вишиті рушни
ки. На стінах по обидва боки голуби і
ангели  символи чистих і світлих щи
рих душ. А власне фотоколаж ми роз
містили на карті України, яка є симво
лом духовного єднання українців і те
риторіальної цілісності нашої держа
ви".
І ще один цікавий момент: компози
цію розміщено не в музеї навчального
закладу, а просто в холі другого повер
ху навчального комплексу. Адже не на
іменитих гостей розрахована ця ком
позиція, а саме на вихованців закладу 
юних ліцеїстівбогунівців.
Радислав Кокодзей,
фото автора

У засіданні взяли участь науков
ці, професори НПУ імені М. П.
Драгоманова та КиєвоМогилян
ської академії, співробітники НДІ
українознавства та всесвітньої іс
торії, інші поважні гості.
Серед запрошених були і голо
ва КиєвоСвятошинської район
ної організації Української спілки
ветеранів Афганістану (воїнівін
тернаціоналістів) Лариса Козлен
ко та заступник голови, відпові
дальний секретар КиєвоСвято
шинської районної організації
УСВА Олександр Бондаренко, а
також вчительметодист НОК Ки
ївського військового ліцею ім. І
Богуна, член Національної спілки
журналістів України Радислав Ко
кодзей.
Лише заявленою темою наукові
читання не обмежилися. Адже за
хід мав цілком практичне спряму
вання: як в сучасних умовах вихо
вувати істинного патріота України
і яким має бути українець завтраш
нього дня. Тому своєрідними "спів
доповідачами" стали і літературно
музична композиція, підготовлена
учнямикозачатами, і книга, яку три
мав в руках Тарас Шевченко, і фрон
тові листитрикутники, і цікаві й ціл
ком достовірні історичні факти (на
приклад: серед козаківзапорожців
був навіть один… негр!).

Цікавим та корисним став також
досвід сучасних козацьких організа
цій, патріотичновиховна робота, яку
проводять з учнівською молоддю во
їниінтернаціоналісти, і практичні
прийоми військової виховної роботи.
Звісно, ми повинні жити майбутнім
і цінувати минуле. І не забувати про
те, що майбутнє держави та нації
твориться сьогодні.

ЮНІ ЧИТЦІ ДЕКЛАМУВАЛИ ШЕВЧЕНКА
22 березня 2014 року в актовій
залі Києво+Святошинського
районного центру творчості молоді
"Оберіг" відбувся районний конкурс
декламаторів та інсценізацій творів
Тараса Шевченка. У конкурсі взяли
участь 16 навчальних закладів
району.
Виконавську майстерність дітей оці
нювало висококваліфіковане журі. Го
лова журі  Алла Бінєєва, актриса теат
ру "Браво" та театру "Сузір'я", викла
дач сценічного мовлення Київського
міжнародного університету, член журі
Всеукраїнського конкурсу Шевченків
ських читань; члени журі: Тетяна Зубко
ва, поетеса, відповідальний секретар
Київської обласної організації Націо
нальної спілки письменників України,
головний редактор газети "Бояркаін
форм"; Андрій Поліщук, актор театру
Київського театру на Лівому березі,
викладач сценічної мови та акторської
майстерності Київського палацу дітей
та юнацтва; Оксана Лисенко, провід
ний спеціаліст управління освіти, мо
лоді та спорту КиєвоСвятошинської
райдержадміністрації.
На розгляд журі було представлено
понад 40 художніх номерів вірші та інс
ценізації творів Тараса Шевченка. У
конкурсі брали участь діти віком від 7
до 16 років. Кілька разів зі сцени лунав
"Заповіт", уривки з п'єси "Назар Сто
доля", звучали й поезії у сильному ви
конанні. Враження, які учасники спра
вили на журі, знайшли відображення у
результатах конкурсу. Приємно, що се
ред переможців були і боярчани.
Гранпрі виборов учнівський колек
тив Боярської ЗОШ ІІІІ ст. № 3 (керів
ник Вікторія Кучеренко), який предста
вив поему "Утоплена". Надзвичайно
виразні рухи, емоційне та яскраве про

читання подарували глядачам незабут
ні враження.
І місце посіла зразкова театрстудія
"Світла хвиля" КСР ЦТМ "Оберіг", ке
рівник Тетяна Мельник; ІІ місце  учнів
ський колектив Вишнівської ЗОШ ІІІІ
ст. № 3, ІІІ місце  учнівський колектив
СофіївськоБорщагівського НВК.
Серед декламаторів у першій віковій
категорії наших земляків не було. У
другій категорії І місце посіла Тетяна
Голюк, Боярська ЗОШ ІІІІ ст. № 3, ІІ
місце  Олександра Скочко, зразкова
театрстудія "Світла хвиля" КСР ЦТМ
"Оберіг".
Чимало юних читців отримали дип
ломи в різних номінаціях.
"За артистизм та яскраве втілення
ролі" був відзначений Андрій Потар
жанський, Боярська ЗОШ ІІІІ ст. № 5,
гурток "Мистецька криниця", керівник
Людмила Герасимець.
"Іскоркою фестивалю" став восьми
річний Дмитрик Саражинський,
зразкова театрстудія "Світла
хвиля" КСР ЦТМ "Оберіг", який
замінив на сцені хворого вико
навця.
"За високу майстерність чи
тання художніх творів" відзначи
ли Марію Кудрявцеву, Боярська
ЗОШ ІІІІ ст. № 3, "За чуттєве ви
конання творів Тараса Шевчен
ка" було відзначено Катерину
Лисенко, Крістіну Дзюбенко,
Юлію Серватович (зразкова те
атрстудія "Світла хвиля" КСР
ЦТМ "Оберіг", керівник Тетяна
Скочко).
Члени журі відмітили профе
сійну організацію конкурсу, гра
мотну побудову виступів та зага
лом якісну підготовку усіх кон
курсантів. А також висловили
щире сподівання на те, що кон
курс стане щорічним.
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ВІН БОРОВСЯ І СТРАЖДАВ ЗА УКРАЇНУ.
П'ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ БЕЗ ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА
Фінішну стрічку життя Вячеслав Максимович Чорновіл перетнув 25
березня 1999 року о 23 год. 30 хв. біля селища Городище, на 5+му км
траси Бориспіль+Золотоноша. Тоді трапилася жахлива автокатастрофа:
"Тойота", керована рухівським водієм Євгеном Павловим, в якій Вячеслав
Максимович і його прес+секретар Дмитро Понамарчук поверталися до
Києва з Кіровограда, врізалася у зчепку вантажівки і причепа, що стояли
поперек дороги. На місці загинули Чорновіл і Павлов. Понамарчук, що
лежачи спав на задньому сидінні, дивом вижив.
За півтора роки перед цим у телепере
дачі "П'ятий кут" журналіст абсолютно
цинічно запитав у Чорновола: "Як би Ви
хотіли вмерти?" Не задумуючись, як по
писаному, Вячеслав Максимович відпо
вів: "Несподівано, відразу, на ходу".
Минуло вже п'ятнадцять років, як Укра
їна втратила свого Героя, а мені не йде з
пам'яті і те брутальне запитання, і та
блискавична відповідь. Один  спровоку
вав, а другий  напророчив?!
У березні 1999го, як і нині, Україна
вступала в активну фазу президентських
перегонів. Ця політична обставина, а та
кож драма з розколом Руху змушувала
Вячеслава Максимовича, подвоївши
свої власні сили (бо сподіватися на під
тримку побратимів, як виявилося, спра
ва не дуже надійна), буквально літати по
Україні, закликаючи народ на виборах не
повторити помилку.
Його мучили сумніви, доймала зрада
колишніх однодумців, виснажувала ат
мосфера пліток і підозр як у лавах, зда
валось, несхитного Руху та його фракції у
Верховній Раді, так і загалом політично
знервована ситуація на Печерських па
горбах. Надзвичайно хвилювало Чорно
вола розгортання походу олігархів на
президентські вибори. Вячеслав Макси
мович усе бачив, усе розумів. На жаль,
передбачення лідера Руху незмінно пов
торювалися і надалі в новітній історії Ук
раїни. І ми ставали свідками нерозбірли
вості українців, включно до 2010 року, ко
ли прийшов до влади Янукович з когор
тою поплічників з Партії регіонів. Але на
віть Чорновіл не міг передбачити те, що
розпочалося на Євромайдані в Києві 11
грудня 2013 року. Мирний протест сту
дентів розпатрали "беркути", розпочав
ши злочинний кривавий наступ на де
мократію і свободу українців, які Вячес
лав Максимович вибудовував протягом
усього свого життя.
Але і тоді в 1999му зупинити розгул
стихії корумпованості в державі, наступ
можновладців на демократію вже не вис
тачало сили. Крім того, болісно віддава
ла в серці рухівського лідера загибель
його однодумців, які "безслідно зника
ли", як голова Секретаріату Народного
Руху України, талановитий політичний ді
яч Михайло Бойчишин (у січні цього року
виповнилося 20 років його таємничого
зникнення).
У Чорновола лишалася одна надія 
народ. Тільки з ним можна було поря
тувати Україну, яка
вкотре скотилася до
стагнації, зазнаючи
збитків від корупції та
відтоку капіталів за
кордон. Напередодні
нового 1999 року, як
невдовзі виявилося
останнього в житті
Чорновола, у своєму
традиційному
ін
терв'ю для газети
"ЧАС" він поділився
роздумами, які й за
раз, через п'ятнад
цять років, є актуаль
ними, більше того 
певним чином накла
даються на перебіг
сучасних подій.
Як відомо, у 1998
му, після березневих
парламентських виборів Рух у результаті
виявився другим, що Чорновіл вважав
оптимальним результатом. Було подола
но 4відсотковий бар'єр у 20 областях.
Під час цих великих випробувань Вячес
лав Максимович, за його словами, вик
лався до кінця. Не дивно, що під кінець
року він заговорив про "загальну втому і
нашого народу, і наших політиків". Далі
Чорновіл зазначив: "Це мене дуже хви
лює. Я не бачу сьогодні енергії ні в лівих,
ні в правих  лише вдавана жвавість. А то

му болісно розмірковую над тим, як по
долати існуючу зневіру, як нам відшукати
сили для того, щоб здійснити якісний ри
вок і повести за собою більшість.
На жаль, і люди стомилися, втратили
бачення перспективи, бо ми довго топ
талися на місці. Це найгірший результат
минулого року.
Рік наступний буде складним хоча б то
му, що це рік президентських виборів. І,
як показує попередня практика, на лю
дей знову впаде багато популізму та
фальші. Це не сприятиме злагоді в сус
пільстві. А тому в році наступному вва
жаю за найнеобхідніше знайти поштовх
до збудження волі, яка може дати в май
бутньому якісний стрибок. Отже, поба
жання і для себе, і для рухівців, і для
всього українського народу  збудити во
лю до дії".
З відомою Чорноволовою наснагою,
послідовністю і темпераментом він з
перших днів нового року почав будити
збуджувати народ, нехай і агітуючи за
кандидата в президенти Геннадія Удо
венка. (Адже про
справжні
наміри
Чорновола, а я пе
реконана, що вони
не
обмежувалися
особою колишнього
Генсека ООН, ми, на
жаль, не дізнаємося
вже ніколи).
Під час своїх поїз
док Чорновіл знову
почав збирати вели
чезні аудиторії в різ
них куточках Украї
ни. Не полишав він
увагою і парламент
ську трибуну, де міг
дати бій новітнім
олігархам, партій
ним бонзам комуніс
тичного та медвед
чуківського толку, котрі кремлівськими
щупальцями висмоктували засади де
мократії в Україні.
Політ видатного українця було перер
вано автокатастрофою.
Того вечора, у четвер 25 березня 1999
го Чорноволу було конче необхідно ді
статися Києва, бо вже наступного дня він
мав виступати у Верховній Раді під час
розгляду питання УкраїнаНАТО. Він ще
встигав повернутися з Кіровограда до
дому, з вечора розпочати написання до

повіді, а вже вранці довершити матеріа
ли пристрасного виступу. Про особливу
свою методу він мені якось розповів, від
повідаючи на запитання: "Як може люди
на, навіть така талановита як Чорновіл,
встигати так багато писати, редагувати,
вичитувати?" Виявилося, що Чорновіл
навіть на період сну закладав у мозок
проблему, яка на ранок часто формулю
валася в оригінальну ідею і досконалу
публіцистику.
І ось того вечора Вячеслава Максимо

вича не стало. Рану загальноукраїнсько
го нашого сирітства ніхто не здатен заго
їти. І минулі п'ятнадцять років лише під
твердили ницість української політики і
політикуму без Героя Незалежності Укра
їни, її демократичного провідника, за
пального оратора і несхитного патріота.
За домовленістю з Вячеславом Чор
новолом  редак
тором
газети
"ЧАС", де я заві
дувала відділом
політики,  вранці
26 березня я мала
перехопити ліде
ра фракції у пар
ламенті, як це
зазвичай робили
всі журналісти,
аби почути його
пропозиції, пе
редбачення та ще
й з приводу сто
сунків Україна
НАТО. Але трапи
лася трагедія…
Вона, здавалося
неймовірна, зупи
нила впевнену хо
ду українського суспільства не тільки до
Європи, й, на мою думку, відкинула Ук
раїнську Державу в тенета хижих мос
ковських імперіалістів, які ніколи не по
лишали прагнення загарбати Україну.
Інколи думається: і скільки ж людей в
Україні і поза її межами втратили свого
лідера, порадника, керівника, редакто
ра, публіциста, народного захисника?!
На його похороні плакали навіть його
опоненти.
Особиста трагедія вразила і мою ро
дину, адже крім мене, парламент
ського кореспондента, політично
го оглядача газети "ЧАС/ТIME",
моя дочка Ганна Харчук (після од
руження  Ганна Коваленко) про
ходила національний вишкіл укра
їнського журналіста під керівниц
твом Вячеслава Максимовича як
кореспондент, а згодом керівник
пресового бюро Народного руху
України "РУХПРЕС". Свобода
слова, про яку так багато нині го
ворять, нам відома від 1989 року,
коли було створено Народний Рух
України, і Вячеслав Максимович
особисто вручив членські квитки.
Саме за поданням Чорновола ме
ні присвоєно звання заслуженого
журналіста України в 1998 році,
чим я не тільки пишаюсь, а довіку
пам'ятатиму його слова, коли я
намагалася заперечити: "Як то
можна з рук Кучми брати нагороду?".
"Це від українського народу",  твердо
відповів Чорновіл.
Подумки все ще продовжую приклада
ти до Чорноволової високості вирішення
українських проблем. Висновок невтіш
ний: натовп ми якийсь без Чорновола.
Жодного порівняння його постать не
витримує.
На жаль, нині вже забуваються його
палкі Слово, Думка, Ідея. Завдяки Між
народному благодійному фонду Вячес

Біографічна довідка.
ЧОРНОВІЛ Вячеслав Максимович на
родився 24 грудня 1937 р. у с. Єрки на
Черкащині в родині вчителів. 1960го
закінчив з відзнакою факультет журна
лістики Київського держуніверситету.
Працював редактором, журналістом на
Львівській телестудії, в газетах "Молода
гвардія", "Друг читача".
Один із організаторів національно
визвольного руху "шістдесятників" в Ук
раїні. З 1970  видавець, редактор та ав
тор підпільного журналу "Український
вісник", завдяки якому світ дізнався про
рух опору в Україні.
Після першого арешту в 1972 Чорно
віл ще двічі був засуджений за звинува
ченням в "антирадянській пропаганді".
Загалом перебував в ув'язненні, в т.ч. у
мордовських таборах політв'язнів,
близько 15 років.
У 1988  один з ініціаторів створення та
співголова Української Гельсінської Спіл
ки, яка виступила першою як опозиційна
до КПРС організація. 7 липня 1988 року
на 50тисячному мітингу у Львові Чорно
віл оприлюднив Декларацію УҐС, до якої
за його наполяганням було включено
програмне положення про "повну дер
жавну незалежність України".
Від часу створення (810 вересня
1989) Народного Руху України  член йо
го Великої Ради, з березня 1992  спів
голова, а з грудня 1992  голова НРУ.
З 1990  народний депутат України
трьох скликань поспіль. У парламенті 
один з лідерів радикальної Народної Ра
ди, керівник депутатської фракції НРУ,
член постійної комісії ПАРЄ.
У 1991 році на виборах Президента
України Чорновіл посів 2ге місце (по
над 23 % голосів виборців).
З січня 1995  шефредактор газети
"Час/ТІМЕ", з вересня 1998  газети
"Час".
Лауреат Міжнародної журналістської
премії ім. Ніколаса Томаліна (1975),
член Міжнародного Пенклубу з 1978.
Лауреат Державної премії України ім.
Т. Шевченка (1996) в галузі журналісти
ки і публіцистики. Нагороджений ор
деном Ярослава Мудрого V ступеня
(1997).
У 2000 році Вячеславу Чорноволу
присвоєно звання Героя України  пос
мертно.
лава Чорновола видано 10томник йо
го творів. Названо його іменем вулиці,
встановлено пам'ятники Герою. Один з
них "спостерігав" криваві події з май
данчика біля Національного художньо
го музею на вул. Грушевського. А далі?
Повертаймося до публіцистичної
спадщини Вячеслава Чорновола. Адже
в його нарисах, статтях можна знайти
відповіді на гострі проблеми сьогоден
ня.
Пам'ятаймо Вячеслава Максимовича і
пишаймось тим, що були його сучасни
ками. Читаймо Чорновола, адже його
творчість  історія національного відрод
ження. Шануймо його державницьку ве
лич і патріотичну незламність.
Ніна Харчук,
депутат Боярської міської ради,
заслужений журналіст України
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Наше покоління

У КИЄВО+СВЯТОШИНСЬКОМУ
РАЙОНІ ВИРУЄ «БАЛ КАЗОК»
15 березня 2014 року в актовій залі
Вишнівської ЗОШ № 4 вдруге
відбувся районний конкурс
театральних колективів серед
загальноосвітніх навчальних
закладів "Бал казок"

Конкурс проводився з ініціативи уп
равління освіти, молоді та спорту Киє
воСвятошинської РДА та Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва для
популяризації театрального мистецтва
серед учнівської молоді, виявлення і
підтримки талановитих дітей, забезпе
чення змістовного дозвілля учнівської
молоді.
Відповідно до рішення журі перемож
цями районного конкурсу театральних
колективів серед загальноосвітніх шкіл
КиєвоСвятошинського району стали

учні боярських шкіл. У молодшій віковій
категорії І місце посіла вистава "Ох і ріп
ка…цілий хлів" Боярської ЗОШ № 2 під
керівництвом Вікторії Котловської; ІІІ
місце  вистава "Кривенька качечка" Бо
ярської ЗОШ № 4, керівник колективу:

Світлана Бузян.
У середній віковій категорія Гранпрі
отримала вистава "Курочка Ряба" Бояр
ської ЗОШ № 3, керівник колективу: Вік
торія Кучеренко.
Також грамоту за "Кращу чоловічу
роль" вручено учню Боярської ЗОШ № 4
Олександру Десятнику, а грамоту "За
акторську майстерність"  учениці цієї ж
школи Ірині Поліщук.
Щиро вітаємо юних аматорів
театрального мистецтва!

ЯК ВИХОВАТИ СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА
24 березня 2014 року у Боярській
ЗОШ № 1 відбулася педагогічна ра+
да з виховної роботи "Громадянське
виховання як чинник соціалізації уч+
нівської молоді".
Учителі школи жваво обговорювали
одне з найактуальніших питань сього
дення  як виховати свідомого громадя
нина держави. Вела нараду заступник
директора з виховної роботи Ірина Бор
зенець. Вона наголосила, що в наш нес
покійний час суспільство народжує нову
людину. І саме від учителів багато в чо
му залежить, яким буде громадянин не
залежної України.
На педраді йшлося про важливість
формування громадянської відпові
дальності та проведення роботи з діть
ми початкових класів. Учасники зібран
ня говорили про важливість шкільної со
ціальнопсихологічної служби, а також
про роль учнівського парламенту у ви
хованні майбутніх керівників.
Перед присутніми виступила дирек
тор КиєвоСвятошинського центру со
ціальнопсихологічної реабілітації насе
лення Ангеліна Лахтадир. Вона наголо
сила: юність  це та пора, яка недарем
но вважається особливо напруженою і
небезпечною, оскільки кожна особис
тість самостійно вирішує, до якої спіль
ноти пристати. І завдання дорослих 
підказати, залучити до корисної діяль
ності, попередити про небезпеки.

Що? Де? Коли?

Процес формування громадянина 
це процес розвитку такої особистості, в
якій органічно поєднуються високі мо
ральні чесноти, громадянська зрілість,
патріотизм, професійна компетен
тність, активність, творчі нахили, почут
тя обов'язку й відповідальності перед
суспільством, перед Батьківщиною.
Ангеліна Миколаївна продемонстру
вала відеопрезентацію про діяльність
Центру реабілітації населення по соціа
лізації молодих людей, поділилася здо
бутками спеціалістів ЦСПР у формуванні
соціальної активності та відповідальнос
ті за свої вчинки. Психологи, соціальні
педагоги і соціальні працівники підхо
дять до питання соціалізації комплексно
і формують у молодих людей лідерські
якості, високу самооцінку, вміння спілку
ватися, ефективно розв'язувати кон
флікти, уникати небезпек.
Молодь пізнає основи командної вза
ємодії, набуває вміння спілкуватися між
собою, а також із дорослими, у тому
числі з чиновниками. Це відбувається
під час бесід і тренінгових занять. Моло
ді люди об'єднуються у молодіжні клуби,
розробляють та реалізують соціальні мі
ніпроекти, беруть участь у благодійних
акціях, молодіжних форумах, флешмо
бах тощо.
Вчасна та ефективна соціалізація мо
лодих людей  це наше спільне завдання.

  

До у в а г и б о я р ч а н !
"Телефон "Гарячої лінії" Управління ПФУ у Києво+Святошинському
районі: (04598) 5+23+27, понеділок+четвер з 08 год. 15 хв. до 17 год. 00
хв., п'ятниця з 08 год. 15 хв. до 15 год. 45 хв., обідня перерва з 13 год. 00
хв. до 13 год. 30 хв.
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СЕКРЕТ РОЗВИТКУ
ДИТЯЧОЇ ДУМКИ І МОВИ
19 березня 2014 року в дошкільному навчальному закладі
"Даринка" відбулося засідання районного методоб'єднання
вихователів раннього та молодшого дошкільного віку "Казка +
важливий засіб духовно+морального та естетичного розвитку
дошкільників".

Серед присутніх: головний спеціа
ліст управління освіти райдержадмі
ністрації Г. Калабуліна; методист
РМЦ Л. Джижуленко; керівник РМО,
виховательметодист ДНЗ (ясласа
док) санаторного типу "Ромашка"
Вишневої міської ради Г. Кириченко.
Виховательметодист Любов Фар
цабей ознайомила педагогів із впли
вом різних видів усної народної
творчості, особливо казок, на життя
дитини в цілому.
Організатори мали на меті зверну
ти увагу педагогів на цінність казки в
житті дитини. Казка ніколи не вкла
дає істину в голову дитини, стиму

лює до активної роботи над собою.
Всі чарівні казки закінчуються щас
ливо. Це дуже важливо для дитини 
бути впевненим у тому, що в її житті
все буде добре, допомагає вчитися
любити, знаходити в незнайомій лю
дині позитивне, сприймати інших та
кими, якими вони є.
У перші роки життя яскраві казкові
образи допомагають дитині засвоїти
життєву інформацію, яка залишаєть
ся у її пам'яті зазвичай назавжди. Тож
знаючи цю особливість дитячої пси
хіки, за допомогою казки можна лег
ко подолати певні проблеми її роз
витку та соціалізації.

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ АКЦІЇ!

Києво+Святошинський центр со+
ціально+психологічної реабілітації
населення спільно з ГО "Центр роз+
витку громад" ініціює проведення в
Боярці акції "Екологічна весна+
2014".
Зокрема, на базі ЦСПР вже прово
диться ековиставка на тему "Планета
 наш дім". Її відвідали: заступник
міського голови Валерій Дубовецький
та керуюча справами виконкому Бо
ярської міської ради Марія Рябошап
ка. Нині реалізується перший етап
проекту "Утилізація батарейок".
У планах спеціалістів ЦСПР створен
ня фільмотеки для дітей на екологічну
тематику, проведення бесід, занять,
тренінгів за програмою "Екологія при
роди  екологія душі"; екологічні бесіди
із старшокласниками боярських шкіл

на тему "Під владою сміття"; заняття з
молодшими школярами "Екомультик".
У ході акції буде здійснена низка
публікацій з екологічної тематики та з
безпеки поведінки на природі на сай
ті ЦСПР. Також розглядається пропо
зиція провести на базі ЦСПР круглий
стіл на тему: "Засміченість міста 
відповідальність громади". Список
далеко не повний, наразі відбуваєть
ся його доопрацювання, враховуючи
участь спеціалістів Центру в загаль
номіських заходах.
Ця ініціатива вже була винесена на
обговорення у профільній комісії На
родної ради Боярки. Маємо надію,
що до акції долучаться широкі верс
тви боярчан.
Інформаційно+аналітична
служба ЦСПР
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28 березня 2014 року

ГОРОСКОП

Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

31 березня  6 квітня
ОВЕН
У серединi тижня вас порадують близь
кi люди. З начальством будьте стриманi
та лояльнi, щоб не спровокувати конфлiкт.
У вас з’явиться шанс проявити себе в ро
лi лiдера.

Усміхніться

Ïðîáóäæåíèé â³ä âåñíÿíèõ ï³ñåíü
Ñâ³òë³º ë³ñ ³ â³äñòóïàº òüìà.
Íàä³ºþ áëàãîñëîâèòüñÿ äåíü Äëÿ ñîíöÿ â íåá³ ïåðåøêîä íåìà.
Òåòÿíà Âîëîäàé

ТЕЛЕЦЬ

 ,  '
Моя дівчина хотіла кошеня,
а я ні, тому ми пішли на
компроміс і завели кошеня.
***
Сьогодні побив рекорд за
кількістю прожитих мною днів.

***
Хлопець з дівчиною прохо
дять повз ресторан.
– Умм, який смачний запах.
– Хочеш, ще раз біля нього
пройдемося.

Цибульники львівські

Інгредієнти:
300400 г філе хека
невеликий кусочок білого хліба
молоко
2 ст. л. розтопленого вершкового
масла
1 яйце
трошки зелені,
приправа для риби
сіль
мелений чорний перець
паніровочні сухарі
2 ст. л. манки

Хліб замочити у молоці. Рибу змо
лоти на мясорубці разом з віджатим
хлібом. У фарш додати яйце, манку,
зелень, масло, приправу, сіль, пе
рець. Все добре перемішати і дати
настоятися біля 10 хвилин. Потім
мокрими руками сформувати па
лочки або котлети круглі і добе запа
нірувати їх у сухарях. Готові палочки
поставити у холодильник на 10 хви
лин. Потім смажити їх на невеликій
кількості олії до золотистого кольо
ру. Спочатку їх складати на серветку.
Якщо їх вийшло багато, то можна за
морозити і смажити відразу із моро
зилки.

Інгредієнти:
Для цибульників:
3 цибулини
3 яйця
1 ст. л. борошна
1/2 ч. л. соди, погашеної оцтом
сіль
мелений чорний перець
Морква в томаті:
3 великих морквини
1 цибуля
70 г томатної пасти (можна менше)
сіль
перець
цукор
Для цибульників: дрібно нарізати
цибулю. Посолити і поперчити, пе
ремішати і залишити на 5 хвилин.
Збити яйця, змішати із борошном,
содою. Додати до цибулі і добре пе
ремішати. Смажити на олії цибуль
ники, викладаючи ложкою на неве
ликому вогні.
Надзвичайно смачним додатком
до них є морква в томаті. Потрібно:
нарізати цибулину, злегка її обсма
жити, додати натерту на грубій терці
моркву. В середині готування дода
ти цукор, сіль і перець. Коли морква
зм’якне, додати томат і продовжува
ти тушкувати. Можна додати трошки
води.

БЛИЗНЮКИ
Вам треба повернутися до старих пи
тань, придiлiть їм бiльше уваги. У сере
ду–четвер розраховуйте тільки на власнi
сили, проявляйте максимум iнiцiативи i
кмiтливостi.

РЕЦЕПТИ НА КОЖЕН ДЕНЬ
Рибні палички
подомашньому

Можливi апатiя, поганий настрiй. На
став сприятливий перiод, аби вкотре по
чати життя заново, прийняти нарештi
правильне рiшення. Наприкiнцi тижня
постарайтеся завершити давнi справи.

Салат "Королева"
Інгредієнти:
2 шт. курячого філе
150 г сиру королівського підкопченого
0,5 невеличкої пекінської капусти
1 цибуля порей середнього розміру
зелень кропу
сіль, перець до смаку
майонез
Куряче філе відварити у підсоленій
воді, охолодити, порізати не надто
дрібними кубиками. Сир порізати
кубиками. Порей розрізати вздовж і
ретельно промити, нарізати. Капус
ту нашаткувати. Всі інгредієнти з'єд
нати, додати сіль, перець, зелень
кропу, заправити майонезом. Пере
мішати.

РАК
Тиждень сприятиме самореалізації.
Вдалий час для того, щоб почати щось
нове. І не вiдступайте на пiвшляху. Проя
вiть iнiцiативу i вiзьмiть на себе роль лiде
ра – вона вам пасує. Вихiднi обiцяють
приємнi сюрпризи.

ЛЕВ
Настає сприятливий перiод для реалi
зацiї найсмiливiших iдей. Однак не треба
поспiшати з висновками. Зосередьтеся i
все плануйте заздалегiдь. Не вiдмовляй
теся вiд порад друзiв i колег.

Млинці з вівсянкою
Інгредієнти:
300 мл кефіру
2 ст. л. з гіркою вівсяних пластівців
швидкого приготування
3 ст. л. цукру,1 яйце, дрібка кориці
дрібка сушеного імбиру
0,5 ч. л. розпушувача
1 ст. л. олії
180200 г борошна
олія для смаження

ДІВА
Зараз ви дуже впертi та принциповi.
Щоб вас у чомусь переконати, доведеть
ся витратити чимало часу. Проте потужна
пiдтримка з боку друзiв не буде зайвою.
Бiльше працюйте в командi. Зi здоров’ям
невеликi проблеми, радимо звернутися
до лiкаря.

ТЕРЕЗИ
Найвдалiшою для вирiшення робочих
питань буде середина тижня. А першу по
ловину тижня присвятiть родинi. Поба
луйте близьких подарунками i прогулян
ками. Звернiть увагу на власне здоров’я.

СКОРПІОН
До кефіру всипати пластівці, дода
ти цукор, яйце, олію, розпушувач,
імбир, корицю, наприкінці  просіяне
борошно, все гарно вимішати. Тісто
повинно бути, як густа сметана.
Смажити на маленькому вогні на не
великій кількості олії.

Вимоги, якi висуватимуть колеги, дра
туватимуть вас. Ви звикли командувати,
тож чужi поради iгноруватимете. Початок
тижня – чудовий час для творчих задумiв.
Керiвництво оцiнить вашi дiловi успiхи,
тiльки ведiть чесну гру.

Смачного!

СТРІЛЕЦЬ
Деякi перепони вiдволiкатимуть вас вiд
серйозних справ. Придiлiть цим момен
там максимум уваги. Остерігайтеся зра
ди. Водночас будьте готовi й колегу замi
нити, й виконувати вказiвки керiвництва.

КОЗЕРІГ
ОГОЛОШЕННЯ
097 6862988

47+079

Телефон

Вдовиченко
Світлана Миколаївна

22 вересня 2013 року приблизно з 5:30 до 5:50
в Боярці по вулиці Магістральній, 1 (навпроти
кафе “1А”) було скоєно наїзд на людину.
Дуже просимо відгукнутися очевидців або
свідків події. Винагороду гарантуємо.
Телефон (097) 2985417.

Ту т

ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

може бути

розширює діяльність
запрошує до співпраці

Ваша
реклама

(096) 3033060

Невдовзi вам доведеться за все вiдпо
вiдати. Тиждень почнеться з протирiч, але
кмiтливiсть допоможе вам мирно врегу
лювати будь–яке питання. Не варто буду
вати грандiозних планiв, адже це може
позначитися на вашому здоров’ї.

ВОДОЛІЙ
Втрачене свідоцтво про право
власності на квартиру за адресою:
м. Боярка, вул. Лінійна, 30, кв. 116,
реєстровий № 62 від 8.02.1999 р. на
Дику Ганну Ігорівну і Дикого Миколу
Павловича, вважати недійсним.

Прислухайтеся до порад близьких лю
дей, не пiдганяйте подiї. Найважливiшi
заходи плануйте на середину тижня. До
вас будуть схильнi i колеги, i керiвництво.
На вихiдних остерігайтеся травм.

РИБИ
ЗАСНОВНИК – Боярська міська рада.
В.о. директора – Ганна КОВАЛЕНКО.
Головний редактор – Тетяна ЗУБКОВА.
Верстка – Інни НІКОЛЬНІКОВОЇ.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 47+079.
E+mail: boyarka+inform@ukr.net
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.

Реєстраційне свідоцтво
КІ № 971 від 23.10.2006 р.

Віддруковано в друкарні
“Інтерекспресдрук”.
Тираж 5000 прим.
Замовлення

Дивiться на життя практичнiше. Нев
довзi у вас з’явиться простiр для дiяль
ностi. На початку тижня вдалими будуть
дiловi зустрiчi та службовi поїздки. Не
варто конфлiктувати з колегами, перши
ми йдiть на компромiс.

