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Статут територіальної гро-
мади м. Боярки та Кодекс     
боярчанина було винесено 
для ознайомлення громадсь-
кості 19 березня у ЦСПР під 
час круглого столу за участі 
представників громадських 
організацій міста. 

Міський голова повідо-
мив, що над цим проектом 
працювали спеціалісти ви-
конкому Боярської міської 
ради. 

З проектом Статуту тери-
торіальної громади можна 
ознайомитися на сайті Бо-
ярської міської ради: 
www.boyarka-inform.com/pr_stgm.html. 

Обговорення представ-
лених проектів було досить 
жваве. «Кожне місто пови-
нно мати чотири основні до-
кументи, які визначають його 
подальший розвиток: Гене-
ральний план, стратегічний 
план розвитку, інвестицій-
ний паспорт та Статут тери-
торіальної громади, — наго-
лосив міський голова під час 
обговорення. — Робота над 

цими документами триває. 
Що стосується Статуту, 

його затвердження набуває 
особливої актуальності з 
огляду на процес децентра-
лізації та можливого добро-
вільного об’єднання гро-
мад». Учасники круглого 
столу погодились з необхід-
ністю прийняття подібного 
документу. 

Презентований міським го-
ловою ще один документ — Ко-
декс боярчанина. Його текст 
для ознайомлення та обгово-
рення подається нижче.

Присутні представники 
громадських організацій 
міста домовились про на-
ступну зустріч вже за місяць, 
орієнтовно 20 квітня. 

Пропозиції та зауважен-
ня можна надсилати на адре-
су Боярської міської ради 
за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13 впродовж 
трьох місяців з дня опри-
люднення відповідно до ст. 9 
Закону України «Про засади 
регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності».

ПАТРІОТ, свідомий 
ГРОМАДЯНИН НЕЗА-
ЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, спо-
відує ідеали, за які віддали 
життя українці попередніх 
поколінь та наші сучасники, — 
свободу, волю, рідну землю; 
має за честь називатися бо-
ярчанином;

ЗНАЄ історію своєї малої 
Батьківщини, пам’ятаючи 
про трудові та бойові подви-
ги своїх предків, добрі спра-
ви своїх земляків та свято 
зберігаючи добрі традиції;

ДОТРИМУЄТЬСЯ норм 
та правил добропорядного по-
водження в суспільстві сам та 
є прикладом для інших. Робить 
усе для того, аби бути корисним 
для людей, які його оточують;

РОЗПОЧАТО РОБОТУ НАД 
«КОНСТИТУЦІЄЮ» МІСТА

Боярка — це мала Батьківщина для кожного боярчанина. Боярка 
об’єднує людей різних національностей, віросповідань, характерів та доль.

Боярчанин — 
БЕРЕ УЧАСТЬ у діяль-

ності органів місцевого са-
моврядування, у благоустрої 
свого міста, вулиці, скверу, 
площі, парку, прибудинко-
вої території, не засмічує їх;

БЕРЕЖНО ставиться до 
зелених насаджень, газонів, 
квітників, не допускає за-
бруднення водоймищ та лі-
сових насаджень, любить Бо-
ярку та вулицю, на якій живе;

ПРОТИСТОЇТЬ будь-
яким спробам вандалізму, 
екстремізму, зберігає добро-
порядні відносини між сусі-
дами, міжнаціональний мир 
та злагоду;

ОБЕРІГАЄ свою родину, 
закріплюючи її моральний 
устрій та благополуччя. Ви-

являє особливу турботу про 
дітей та людей похилого віку. 
Привчає дітей поважати стар-
ших та знедолених;

ВИХОВУЄ своїх дітей у 
дусі патріотизму. Особливу 
увагу приділяє вихованню у 
молоді почуття вдячності та 
шани до Героїв, які відсто-
ювали Незалежність нашої 
держави, жертвуючи собою 
заради їхнього майбутнього;

ВЕДЕ здоровий спосіб 
життя, піклується про своє 
здоров’я, активно займаєть-
ся фізичною культурою та/
чи спортом, не має шкід-
ливих звичок, не розпиває 
спиртні напої та не палить у 
громадських місцях, не вжи-
ває ненормативну лексику.

НАШІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДОДОМУ
Вже найближчим часом ще 

більше наших хлопців повернеть-
ся додому. Розраховувати на де-
мобілізацію, відповідно до указу 
Президента України Петра По-
рошенка, може той, хто відслу-
жив трохи менше року – бійців 
звільнятимуть у запас «не пізніше 
ніж за десять діб до закінчення 
однорічного строку їх перебуван-
ня на військовій службі».

Тримати в армії мобілізова-
них більше року законодавство 
не дозволяє – лише рік держава 
гарантує бійцям збереження за-
робітку і робочих місць, на яких 
вони працювали до служби.

Процедурно демобілізація 
відбувається у кілька етапів. 
Спочатку боєць з передової по-
вертається в базовий табір, де 
знаходиться його частина чи 
підрозділ. Там він передає свої 
справи – передовсім зброю та 
техніку, які на нього записа-
ні. Потім військовослужбовець 
повертається в місце постійної 
дислокації його частини, де він 

З 18 березня в українській армії розпочалась демобілізація. Зі служби звільняють бійців, 
яких призвали під час першої хвилі часткової мобілізації навесні 2014 року. Додому до Боярки 
вже повернулись 28 бійців АТО. Їх було призвано торік у період з квітня по травень.

остаточно розраховується та 
отримує відповідні документи 
про службу. Демобілізовані бій-
ці можуть залишитися в армії і 
служити вже за контрактом.

Головна задача, яку ставить 
перед собою військове керівни-
цтво під час демобілізації, — не 
допустити зниження обороноз-
датності армії.

За планами четвертої хвилі 
мобілізації, українська армія 
має поповнитися близько 50 
тисячами нових бійців. Орієн-
товно стільки ж людей було мо-
білізовано під час першої хвилі у 
березні 2014 року. 

Однак, наголошують у Мініс-
терстві оборони, зараз кількість 
демобілізованих буде меншою — 
через бойові втрати вбитими, по-
лоненими та зниклими безвісти.

Так само поки що не звіль-
нятимуть у запас деяких пора-
нених, які проходять тривале 
лікування у профільних вій-
ськових госпіталях.

Якщо Ви вважаєте себе справжнім боярчанином, тоді не лише прочитайте ці документи, 
а й станьте співавторами Статуту та Кодексу. Не лише підтримайте їх, а й виконуйте.
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МІСЬКА ТОЛОКА 
ЧЕКАЄ НА НАС

Благоустрою та прибиранню 
міста було присвячено зустріч 
міського голови з представни-
ками трудових колективів під-
приємств, установ, закладів усіх 
форм власності, яка відбулась 
24 березня у Боярському НВК       
«Гімназія — ЗОШ І ст.».

Тарас Добрівський розпо-
вів про роботу міської влади та 
комунальників по наведенню 
ладу в місті. «Але нам усім слід 
пам’ятати, що чистота і поря-
док — це спільне надбання усіх 
жителів міста, — зауважив місь-
кий голова. — Тому кожен з нас 
повинен зробити свій внесок: 
прибрати біля будинку, провес-
ти озеленення».  

Було оголошено, що міська 
толока з прибирання відбудеть-
ся у два етапи: 28 березня та 4 
квітня. До спільної роботи ма-
ють долучитися усі небайдужі 
жителі, трудові колективи, гро-
мадські організації. З питань, 
які виникатимуть щодо участі в 
суботниках, треба звертатися до 
міського штабу з благоустрою 
за телефоном: 40-355.

Принагідно міський голова 
поінформував громадськість про 
те, що працівники КП «Боярське 
ГВУЖКГ» вже розпочали при-
бирання вулиць та прибордюр-
ної території. Ведуться роботи з 
ямкового ремонту доріг. Щодо 
численних нарікань з приводу 
зрізаного асфальту та затримки з 
асфальтуванням, міський голова 
повідомив: у зв’язку зі скрутним 
становищем в економіці, асфаль-
тний завод працює лише двічі на 
тиждень. «Але ми поставили за-
вдання — до Великодня завер-
шити цю роботу», — наголосив 
Тарас Добрівський.

Згідно з постановою НКРЕКП № 652 від 03.03.2015 року    
встановлено тариф для потреб населення — 549,31 грн. за 1 Гкал 
(без ПДВ) з 1.04.2015 р.
Згідно з постановою НКРЕКП № 382 від 27.02.2015 року 
встановлено тарифи:
 для потреб бюджетних установ — 1608,11 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), 
для потреб релігійних організацій — 877,74 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), 
для інших споживачів (крім населення) — 1608,11 грн. за 1 Гкал 
(без ПДВ) з 1.03.2015 року.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
ЗМІНЮЮТЬСЯ ТАРИФИ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ

З метою формування резерву заміщення посадових осіб місце-
вого самоврядування у виконавчому комітеті Боярської міської 
ради та залучення до роботи в органах місцевого самоврядування 
компетентних, ініціативних, ерудованих фахівців, які володіють 
організаторськими здібностями, вмінням аналізувати, мають до-
свід роботи за відповідним фахом, є добропорядними, здатними 
творчо мислити та плідно працювати для розбудови міста, вірно 
служити територіальній громаді Боярки, — пропонуємо подавати 
резюме за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, міська рада, 
каб. № 7 або надсилати  e-mail: boyarka-rada@ukr.net у термін до 
20 квітня 2015 року.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

16 березня комунальне під-
приємство «БГВУЖКГ» вста-
новило інформаційно-вказівні 
дорожні знаки «Виїзд на дорогу 
з одностороннім рухом  (пра-
воруч)» на виїзді з подвір’я бу-
динку по вул. Молодіжній, 55 
(навпроти магазину «Квартал») 
та по вул. Молодіжній, 63. А 
вже на ранок 17 березня стало 
зрозуміло, що їх вночі невідомі 
вандали замалювали сірою фар-
бою з балончика. 

Бути зігнутими, розірвани-
ми та розмальованими — така 
доля у дорожніх знаків в нашо-

ЗГОРІВ 
ЛІФТОВИЙ 
ДВИГУН

У будинку по вул. Лінійній, 
28, п. 4 та п. 5 згоріли двигуни 
приводу дверей. Причина — при-
мусове утримання дверей ліфта 
при закриванні або спробах са-
мовивільнення при застряганні 
ліфта. До усунення пошкод-
жень не можна користуватися 
ліфтом.

Переконливо просимо 
мешканців багатоповерхових 
будинків, в яких є ліфт, у разі 
аварійних зупинок ліфта не 
вживати самостійних дій щодо 
вивільнення з кабіни ліфта. Це 
може призвести до нещасних 
випадків, загрозі життю люди-
ни та поломки обладнання.

ПОШКОДЖЕНО КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО
му місті. Дивує фантазія наших 
жителів. Але одночасно постає 
питання: для чого?

Адже для встановлення чи 
заміни дорожніх знаків потріб-
но використати гроші з Держав-
ного бюджету не лише на сам 
знак, а й на його встановлення. 
Інформаційно-вказівні дорож-
ні знаки в місті встановлюють-
ся відповідно до Правил до-
рожнього руху та щоб уберегти, 
попередити фатальні наслідки 
як для пішоходів, так і для авто-
мобілістів.
Шановні боярчани, бережіть міське майно!

З огляду на наближення Ве-
ликодня і поминальних днів           
особливої актуальності набуває 
утримання в належному порядку 
місць поховання. Під час наради 
за участі керівників комунальних 
підприємств йшлося про нарікан-
ня з боку жителів на поганий стан 
під’їзних шляхів до кладовищ. 

Заслухано в. о. директора КП 
«Спецобслуговування населення 
Києво-Святошинського району» 
Костянтина Ващенка. Він по-
відомив, що кладовища утриму-
ються в належному стані, сміття 
вивозиться регулярно і жодних 
перевірок на підприємстві не бо-
яться. 

Принагідно керівник КП 
«Спецобслуговування НКСР» 
зазначив, що підприємство на-
дає найдешевші послуги для 

населення. Згідно із Законом 
України «Про поховання та 
похоронну справу», створено 
соціальний пакет послуг для 
інвалідів та учасників бойових 
дій, ветеранів, ліквідаторів І ка-
тегорії, інвалідам І категорії за-
гального захворювання та соці-
ально-незахищених громадян. 

Згідно з переліком, похо-
вання згаданих категорій ко-
штуватиме близько 3000 грн.: тру-
на — 250 грн., вінок — 62 грн., 
покривало — 80 грн., поховаль-
ний набір — 15 грн., копання 
могили — 828 грн. (влітку) та 
980 грн. (взимку), хрест — 180 
грн., транспорт — 600 грн. Без-
оплатне поховання надається 
інвалідам та учасникам бойових 
дій Великої Вітчизняної війни.

ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДО 
ПОМИНАЛЬНИХ ДНІВ

Першими на території міста навели лад працівники ТОВ 
«Вентс». Торішнє листя — зібрано, бордюри — побілено, навіть 
«зебру» на пішохідному переході — нанесено. Одним словом, по-
рядок — наведено. Чи не зразок для наслідування?

КОМУНАЛЬНІ БУДНІ

Презентація одного з ескізних 
варіантів загального рішення зо-
нування території міського стаді-
ону «Зеніт» відбулась 19 березня 
у кабінеті міського голови. Спів-
робітники ТОВ «Інвестекс-груп» 
Василь Джуган та Олександр По-
ляков розповіли представникам 
активної спортивної громади міс-
та про те, яким може бути спор-
тивний комплекс.

Представлений ескіз вклю-
чає три футбольних поля, одне 
з яких зі штучним покриттям, 
тенісні корти, бігові доріжки, 
волейбольний майданчик.

Як пояснив міський голова, по-
тенційні інвестори зверталися до 
міської ради з пропозиціями щодо 
спорудження спортивного комп-
лексу і раніше. «Але тоді у нас не 
було Державного акта на земельну 
ділянку під стадіоном, — зауважив 
Тарас Добрівський. — Нині ми маємо 
акт на землю і право щось робити з 
цією землею.» 

Проектант наголосив, що 
запропонований ескіз включає 
спортивні об’єкти. Усе, що сто-
сується будівництва адміністра-
тивного комплексу, відклада-
ється на другий етап. У своєму 
проекті вони лише запланують 

місце під адмінбудівлі і зали-
шать пляму майбутньої забудо-
ви. Як додав міський голова, це 
може стати окремим інвести-
ційним проектом.

Присутні детально ознайо-
мились з пропозиціями проек-
тантів, поставили запитання та 
почули відповіді на них. 

Підбиваючи підсумки пре-
зентації, Тарас Добрівський 
наголосив, що це лише один 
із можливих варіантів. Міська 
рада та громадськість готові до 
розгляду й інших пропозицій, 
щоб вибрати ту, яка найкраще 
відповідатиме запитам міста.

ЯКИМ БУТИ СТАДІОНУ «ЗЕНІТ»

Комунальники працюють і свята, і в будні. Активно ведуться 
роботи по очищенню від ґрунту прибордюрної території головних 
доріг Боярки. 

Гарний господар, який по-
важає себе, цими днями наво-
дить порядок у хаті та на подвір’ї. 
Вже за два тижні — Великдень. 
Кожна хата має усміхатися сон-
цю помитими вікнами, кожен 
двір — сяяти чистотою. 

Тому комунальники актив-
но працюють: білять дерева, 
стовпи та бордюри. 

Перші тонни асфальту вже лягли у ями на багатостраждальній 
вулиці Садовій, а численні автомобілісти вже забули про недавній 
слалом. Інші підготовлені вулиці — чекають своєї черги.

Хуліганство чи протест? На цю тему можна дискутувати, але 
факт залишається фактом. Щойно встановлені знаки дорожнього 
руху по вулиці Молодіжній, які попереджають автомобілістів, що 
вони виїжджають на вулицю з одностороннім рухом, — замальова-
но фарбою. Більше того, несподівано зникли дорожні знаки разом 
зі стовпом. 

Вулиця від таких хуліганських дій бути односторонньою не пе-
рестала, а от комунальне майно безнадійно зіпсовано. 
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Вже понад два роки кожен 
із нас має право обирати, по-
слугами якого бюро технічної 
інвентаризації — приватного чи 
комунального — скористатися, 
яби провести ту ж інвентари-
зацію нерухомого майна, його 
оцінювання тощо. В будь-якому 
випадку, вибір — за споживачем. 
Але є нюанси, якими нехтувати 
неможна. Саме про це — наша 
розмова з в. о. директора КП 

“Бюро технічної інвентаризації 
Києво-Святошинської районної 
ради Київської області” Олексан-
дром Джусом. 

— Які конкретно послуги нині 
надає підприємство?

Основним видом діяльності 
нашого підприємства є прове-
дення інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна, виготов-
лення технічних паспортів на 
ці об’єкти. Також можна за-
мовити звіт про технічний стан 
об’єкта, необхідний для узако-
нення самовільно зведених бу-
дівель, довідку про відсутність 
забудови, розрахунок часток 
об’єкту нерухомого майна, що 
перебуває у власності кількох 
осіб, складання висновків про 
конкретне користування, про 
можливість поділу та виділу не-
рухомого майна.

Вже понад 70 років у нас 
зберігаються архіви інвентари-
заційних справ об’єктів нерухо-
мого майна, що поновлюються, 

доки це майно існує. До того ж, 
свого часу БТІ здійснювало ре-
єстрацію об’єктів нерухомого 
майна та прав на них, ведучи 
реєстраційні книги та зберіга-
ючи копії правовстановлюючих 
документів. Тому в нас є інфор-
мація про місцезнаходження, 
якість, технічний стан, вартість 
та можливі зміни в структурі 
майна.

До речі, у пересічних гро-
мадян склалася думка, що БТІ 
робить технічну інвентариза-
цію лише житлового фонду. 
Насправді наші функції наба-
гато ширші. Адже БТІ виконує 
технічну інвентаризацію буді-
вель промислових підприємств, 
громадського фонду, об’єктів 
комунального господарства, 
зв’язку, торгівлі тощо.

— Кажуть, щоб придбати квар-
тиру, до “БТІ” нині звертатися 
необов’язково...

— Необов’язково. Але не се-
крет, що найбільше проблем 
виникає з переплануванням 
квартир. От ви купуєте кварти-
ру, техпаспорт на яку було виго-
товлено раніше, й де не вказано 
перепланування. Тобто, цей 
документ уже не відповідає дій-
сності. А попередній господар 
міг знести не лише міжкімнатні 
перегородки, а й несучі стіни, 
що може загрожувати ціліснос-
ті всього будинку. Ви б хотіли 
стати власником такого помеш-
кання та нести усі ризики таких 
«покращень»? Щоб убезпечити 
себе від «сюрпризів», покупець 
може вимагати від продавця ви-
готовлення нового технічного 
паспорту на квартиру. Наше 
БТІ, у випадку встановлення 
перепланувань в квартирі, на-
дасть ще і довідку з їх описом та 
деталізацією. 

— Нині технічну інвентариза-
цію здійснюють, і комунальні і 
приватні підприємства?

— Так, замовник має вибір, 

до якого підприємства зверну-
тися для здійснення інвентари-
зації. Разом із тим, хочу звер-
нути увагу, що фактично право 
вибору виникає лише щодо но-
возбудованих об’єктів неру-
хомого майна. Це пов’язано 
із тим, що інвентаризація має 
бути виконана відповідно до 
вимог Інструкції про порядок 
проведення технічної інвента-
ризації, яка є єдиним (!) законо-
давчим документом для прове-
дення технічної інвентаризації 
нерухомого майна і в якому чіт-
ко прописано, що на кожний 
об’єкт нерухомого майна заво-
диться інвентаризаційна спра-
ва після проведення первинної 
інвентаризації. Ця інвентариза-
ційна справа ведеться впродовж 
всього терміну існування цього 
об’єкта. Тобто, всі інвентари-
заційні справи на об’єкти не-
рухомого майна, на які хоча б 
раз оформлявся технічний пас-
порт до 2013 року, зберігаються 
в архіві нашого підприємства. 
Виходить, що згідно із законом, 
всю подальшу інвентаризацію 
таких об’єктів повинні викону-
вати тільки ми. А от щодо но-
возбудованого майна — тут ін-
вентаризацію може провести як 
комунальне, так і приватне під-
приємство, на вибір замовника.

— Чесно кажучи, як споживач, 
не бачу жодної різниці між різни-
ці між приватним та комуналь-
ним підприємством.  

— За час діяльності на ринку 
приватних структур до нашого 
БТІ неодноразово зверталися 
громадяни, які замовляли виго-
товлення технічного паспорта у 
приватників, а потім стикалися 
з проблемами. 

Наведу приклад: Приватне 
“БТІ” не гарантує збережен-
ня архівної інформації — ці 
структури такими питаннями 
не займаються. Коли у вас ви-
никне необхідність поновити 

документацію (скажімо, не дай 
Бог, згоріла під час пожежі), ви 
цього вже не зможете зробити. 
Тому під час вибору виконавця 
робіт з технічної інвентаризації 
краще врахувати той факт,  що 
альтернативні структури-одно-
денки можуть зникнути через 
якийсь час, що додасть вам кло-
поту й призведе до непоправ-
них помилок. 

Часто трапляється, що при-
ватна структура виготовляє 
технічний паспорт, не дочекав-
шись завершення внутрішніх 
робіт тієї ж квартири. Є випад-
ки виготовлення техпаспорту 
на нерухоме майно без виїзду на 
місце, по будівельній докумен-
тації. Як наслідок — її майбут-
ній господар оплачує вартість 
фактично відсутніх «зайвих» 
метрів площі.

Наші ж фахівці здійснюють 
обстеження в зручний для за-
мовника час та у стислі терміни, 
а формування вартості робіт є 
прозорим і відповідає законо-
давчо затвердженим норматив-
но-правовим актам. 

— У яких випадках замовнику 
варто замовляти виготовлення 
технічного паспорта на своє май-
но?

— Виготовлення технічного 
паспорта є обов’язковим, якщо 
замовник має на меті ввести 
в експлуатацію об’єкт завер-
шеного будівництва, у тому 
числі — після реконструкції 
та капітального ремонту або ж 
перед проведенням державної 
реєстрації права власності на 
нього. Також перед проведен-
ням державної реєстрації права 
власності на об’єкт нерухомого 
майна, що утворився в резуль-
таті поділу, об’єднання чи ви-
ділення його частки. В інших 
випадках технічна інвентари-
зація проводиться за бажан-
ням замовника. Хоча, з влас-
ного досвіду, я б рекомендував 

обов`язково замовляти цю по-
слугу, якщо в подальшому буде 
вкладатися договір купівлі-
продажу чи міни. Це дасть мож-
ливість уникнути неточностей 
і допоможе викрити приховані 
порушення конструктивних 
елементів об`єктів будівництва. 

— І яка вартість послуг Вашого 
підприємства? 

— Ціни на виконання робіт із 
технічної інвентаризації (виго-
товлення технічного паспорта) 
за відсутності змін у квартирі 
коливаються, залежно від її пло-
щі — від 590 до 670 грн., якщо 
зміни було внесено (вбудовано, 
скажімо, шафу чи встановлено 
перегородку тощо) — від 840 
до 1160 грн. Звісно, для при-
ватних житлових будинків пло-
щею від 100 кв. м  тариф вищий: 
від 1050 до 1370 грн. — за від-
сутності змін, від 1200 до 2800 
грн. — коли технічна інвента-
ризація проводиться вперше. 
Для об’єктів нерухомого май-
на (як жилого, так і нежилого) 
площею від 1000 кв. м вартість 
послуг коливається у межах від 
0,93 грн./кв. м до 1,93 грн./кв. м — 
якщо майно підлягало змінам, і 
від 3,60 грн./кв. м до 4,60 грн./
кв. м — якщо технічна інвента-
ризація проводиться вперше. 

Наше підприємство є госп-
розрахунковим. Зареєстроване 
на території району, що забез-
печує належне відрахування 
податків саме до районного 
бюджету й надає можливість за-
безпечувати оплату праці пра-
цівникам соціальної сфери. 

— Переконали. Дякую Вам за 
розмову. 

Додаткову інформацію про 
КП «БТІ Києво-Святошинської ра-
йонної ради Київської області» ви 
можете отримати на сайті:
www.bti-ksv.com.ua або за              
телефоном: (044) 200-24-38. 

Наталка КУЦАК 

ПРИВАТНЕ ЧИ КОМУНАЛЬНЕ БТІ. ЯК ЗРОБИТИ ВИБІР?

21 березня у Боярській гім-
назії відбувся Громадський фо-
рум, який організували та про-
вели громадська організація 
«Молодь Боярки» та міська органі-
зація політичної партії «Блок Петра                                                                                     
Порошенка «Солідарність».

До участі у форумі було за-
прошено представників усіх 
громадських організацій міста. 
Серед гостей форуму — міський 
голова Тарас Добрівський та 
політик Олександр Тигов.

Під час форуму громадські ор-
ганізації міста представили свої 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

короткі мультимедійні презентації 
У ході форуму було оголо-

шено про початок конкурсу со-
ціальних проектів, на реаліза-
цію яких переможці отримають 
фінансову підтримку.

Тарас Добрівський подякував 
організаторам за продовження 
справи, розпочатої Центром со-
ціально-психологічної реабіліта-
ції спільно з Боярською міською 
радою. І закликав усі громадські 
організації долучатися до спра-
ви розбудови рідної Боярки. Де-
тальніше на сайті: 
www.mb.org.ua

18 березня міський голова 
Тарас Добрівський провів на-
раду з приводу організації та 
проведення вечора пам’яті відо-
мого композитора, боярчанина          
Руслана Горобця.

«Скоро мине рік, як залишив 
цей світ наш неординарний 
земляк, — звернувся до присут-
ніх членів організаційного комі-
тету міський голова. — Ідея щодо 
проведення вечора пам’яті вже 
неодноразово озвучувалася ба-
гатьма з вас. І я вдячний усім, 
хто сьогодні прийшов, щоб об-
говорити цей захід. 

На розгляд оргкомітету було 
запропоновано дату й місце 

ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕСТИ ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ 
РУСЛАНА ГОРОБЦЯ

його проведення — 20 черв-
ня (день народження Руслана 
Горобця) у Боярській гімназії. 
Координатором проведення за-
ходу обрано директора Будинку 
культури Тетяну Іванову.

Йшлося про максимально 
широке залучення виконавців 
та громадськості до цього ве-
чора, щоб доробок Руслана Го-
робця прозвучав у виконанні 
якомога ширшого кола артис-
тів. Прозвучали пропозиції щодо 
проведення вечора пам’яті 20 
червня на великій сцені під від-
критим небом, але такий концерт 
залежатиме від погодних умов.

Члени оргкомітету обміня-
лись думками, визначили за-

вдання для кожного. Тетяна 
Іванова запропонувала для про-
ведення репетицій сцену та апа-
ратуру Будинку культури. Також 
одне з основних завдань — роз-
поділити пісні Руслана Горобця 
між потенційними виконавцями. 

«Дуже важливо, щоб на цьо-
му концерті була представлена 
уся вокальна Боярка, — наголо-
сив Тарас Добрівський. — Адже 
у нас багато прекрасних відо-
мих співаків: Віталій Свирид, 
Сергій Мороз, Ольга Шаніс, 
юні вокалісти ЦТМ «Оберіг» та 
багато інших».

Відділення комплектування
Києво-Святошинського 

районного військового комісаріату
запрошує чоловіків та жінок 

віком від 18 до 40 років
на військову службу за контрактом

у Збройних Силах України.
Вимоги до кандидатів:

Бути придатним до військової 
служби за станом здоров`я.

Освіта: середня, середня спеціаль-
на, професійно-технічна, вища.

Звертатися: м. Київ-115,          
вул. М. Котельнікова, 25-а, 
РВК, тел.:(044) 450-26-93

м. Боярка, вул. Білогородська, 13-б, 
Військово-обліковий стіл

виконавчого комітету Боярської 
міськради, тел.: (04598) 47-599

СЛУЖБА 
ЗА КОНТРАКТОМ

З 2 березня по 31 березня 
2015 року проводиться місяч-
ник по підвищенню доход-
ності від перевезення пасажи-
рів у приміському сполученні. 

Впродовж цього часу в елек-
тропоїздах проводяться рейди 
по виявленню безквиткових 
пасажирів. Для уникнення не-
порозумінь просимо купувати 
квитки в касах станції.
Адміністрація станції Боярка

ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ МІСТА, 
ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ 
ЗАЛІЗНИЧНИМ 
ТРАНСПОРТОМ! 18 березня спеціаліст І ка-

тегорії у справах дітей при ви-
конавчому комітеті Боярської 
міської ради Юлія Цимбалюк, 
в. о. керівника ГФ «Боярська 
варта» Володимир Ткаченко, 
оперуповноважений ВКМСД 
Києво-Святошинського РВ 
ГУМВС України в Київській 
області О. Паламарчук прове-
ли рейд у вечірній час. Під час 
перевірки виявлено двох не-
повнолітніх дітей, які вживали 
спиртні напої. Було складено 
відповідні протоколи про адмі-
ністративне правопорушення.

Нагадуємо, відповідно до ч. 
1 ст. 178 КУпАП, забороняється 
розпивання пива, алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв у за-
боронених законом місцях або 
поява у громадських місцях у 
п’яному вигляді.

Порушення даної норми 
тягне за собою попередження 
або накладення штрафу від од-
ного до п’яти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно 
протягом року після застосу-
вання заходів адміністративно-
го стягнення, тягнуть за собою 

накладення штрафу від трьох до 
семи неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 184 
«вчинення неповнолітніми ві-
ком від чотирнадцяти до шіст-
надцяти років правопорушення, 
відповідальність за яке перед-
бачено Кодексом України про 
адміністративні порушення», 
тягне за собою накладення 
штрафу на батьків або осіб, які 
їх замінюють, від трьох до п’яти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

НЕПОВНОЛІТНІМ АЛКОГОЛЬ ЗАБОРОНЕНО
РЕЙД
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Про проведення конкурсу 
на кращу проектну пропозицію 
розміщення тимчасових споруд, 
зблокованих із зупинками гро-
мадського транспорту, для здій-
снення підприємницької діяль-
ності на території м. Боярка

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про регулювання містобудівної 
діяльності», Законом Украї-
ни «Про благоустрій населених 
пунктів», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунально-
го господарства України № 244 
від 21.10.2011 року «Про затвер-
дження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для прова-
дження підприємницької діяль-
ності», Положенням про По-
рядок розміщення тимчасових 
споруд для провадження під-
приємницької діяльності на те-
риторії м. Боярка, затверджено-
го рішенням Боярської міської 
ради № 40/1804 від 26.12.2013 
р., Правилами благоустрою те-
риторії міста Боярка, затвердже-
них рішенням Боярської міської 
ради № 14/701 від 24.11.2011 р., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Оголосити конкурс на 
кращу проектну пропозицію 
розміщення тимчасової спо-
руди, зблокованої із зупинкою 
громадського транспорту, для 
здійснення підприємницької ді-
яльності на території м. Боярка.

2. Розмістити оголошення та 
умови конкурсу в засобах масо-
вої інформації та на сайті Бояр-
ської міської ради.

3. Створити комісію по ви-
значенню кращої проектної 
пропозиції тимчасової споруди, 
зблокованої із зупинкою гро-
мадського транспорту, для здій-
снення підприємницької діяль-
ності на території м. Боярка.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на  
заступника міського голови 
згідно з розподілом функціо-
нальних обов’язків. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 23 березня 2015 року      № 19/1
м. Боярка

Громадське обговорення про-
водиться виконавчим комітетом 
Боярської міської ради у зв’язку 
із численними зверненнями 
громадян та з метою залучення 
представників громадськості до 
розгляду пропозицій щодо пере-
йменування вулиці 50 років Жов-
тня та врахування громадської 
думки під час прийняття відпо-
відного рішення. Участь у гро-
мадському обговоренні можуть 
брати фізичні та юридичні особи, 
а також громадські об’єднання, 
що не є юридичними особами.

Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського об-
говорення подаються до ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради у письмовій формі 
чи електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх 
подає, у строк, передбачений в 
інформаційному повідомленні 
про проведення громадського 
обговорення.

Обговорення проводиться 
з 27.03.2015 р. до 27.06.2015 р., 
після чого питання буде ви-
несене на розгляд постійної 

депутатської комісії з питань 
містобудування, архітектури, 
земельних ресурсів та адміні-
стративно-територіального устрою 
Боярської міської ради. Рішен-
ня щодо перейменування ву-
лиць міста приймає сесія місь-
кої ради. Виконавчий орган 
міської ради приймає рішення 
щодо корегування вулиць міста 
та направляє звернення до Дер-
жавного підприємства «Інфор-
маційний центр» Міністерства 
юстиції України щодо внесення 
змін до словників Державного 
реєстру речових прав на неру-
хоме майно.

До виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради надійшли 
пропозиції від громадськості 
щодо перейменування назви 
вулиці 50 років Жовтня, а саме: 

• на вулицю Симона Петлюри;
• на вулицю Івана Мазепи;
• на вулицю Героїв Небесної Сотні;
• на вулицю В’ячеслава Чорновола;
• на вулицю Степана Бандери;
• на вулицю Марка Шляхового.

Адреса виконавчого комі-
тету Боярської міської ради: 
08154, м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13, тел.: (04598) 41-815, 

е-mail: boyarka-rada@ukr.net. 
Відповідальні за організацію 
розгляду пропозицій (заува-
жень) громадського обговорен-
ня перейменування вулиць                                                              
м. Боярка — спеціалісти з пи-
тань архітектури виконавчо-
го комітету Боярської міської 
ради.

Громадське обговорення 
здійснюватиметься у відповід-
ності до Конституції України, 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
кону України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдоні-
мів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій», Порядку прове-
дення громадського обговорен-
ня під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним осо-
бам та об’єктам права власності, 
які за ними закріплені, об’єктам 
права власності, які належать 
фізичним особам, імен (псевдо-
німів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2012 р. № 989.

Повідомлення 
щодо громадського обговорення перейменування вулиці 50 років Жовтня у м. Боярка

Відповідно до рішення вико-
навчого комітету міської ради від 
23.03.2015 р. № 19/1 проводиться 
конкурс на кращу проектну пропо-
зицію розміщення тимчасових спо-
руд для здійснення підприємницької 
діяльності, зблокованої із зупинками 
громадського транспорту на терито-
рії м. Боярка. 

У конкурсі беруть участь 
суб’єкти господарювання. Перемо-
жець конкурсу має переважне пра-
во реалізації свого проекту.

Склад проектної пропозиції:
• схема розміщення тимчасової 

споруди для здійснення підприєм-
ницької діяльності, зблокованої із 
зупинкою громадського транспорту;

• ескізи фасадів тимчасової 
споруди для здійснення підприєм-
ницької діяльності, зблокованої із 
зупинкою громадського транспорту 
у кольорі М 1: 50;

• схема благоустрою прилеглої 
території.

Конкурсні пропозиції пода-
ються до виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради з 27.03.2015 р. 
до 27.06.2015 р. у письмовій формі 
із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх по-
дає, у строк, передбачений в інфор-
маційному повідомленні про про-
ведення конкурсу.

Про створення комісії конкурсу 
та про час і дату засідання на визна-
чення кращої проектної пропози-
ції розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької 
діяльності, зблокованої із зупин-
ками громадського транспорту на 
території м. Боярка, буде поінфор-

Повідомлення 
про проведення конкурсу на кращу проектну пропозицію 

розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності, зблокованої із зупинками громадського транспорту 

на території м. Боярка
мовано додатково у засобах масової 
інформації.

Адреса виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради: 08154, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
тел.: (04598) 41-815, е-mail: boyarka-
rada@ukr.net. Відповідальні за 
організацію розгляду пропозицій 
конкурсу — спеціалісти з питань 
архітектури виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

Конкурс здійснюватиметься 
у відповідності до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяль-
ності», Закону України «Про бла-
гоустрій населених пунктів», на-
казу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України № 244 від 21.10.2011 року 
«Про затвердження Порядку роз-
міщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької ді-
яльності», Положення про Поря-
док розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької 
діяльності на території м. Боярка, 
затвердженого рішенням Бояр-
ської міської ради № 40/1804 від 
26.12.2013 р., Правил благоустрою 
території міста Боярка, затвердже-
них рішенням Боярської міської 
ради № 14/701 від 24.11.2011 р., За-
кону України «Про архітектурну 
діяльність», Порядку проведення 
архітектурних та містобудівних 
конкурсів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
25.11.1999 р. № 2137.

19 березня на черговому зібран-
ні робочої групи по роботі над проек-
том генерального плану міста проек-
тантами архітектурно-планувальної 
майстерні № 3 головного архітектора 
проекту Г. В. Айлікової проектного 
інституту «УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» 
ім. Ю.М. Білоконя» було представле-
но перший етап виконаної роботи по 
проекту генерального плану міста — 
опорний план проекту містобудівної 
документації.

Опорний план проекту містобу-
дівної документації (далі опорний 
план) — є основою для розроблен-
ня та визначення:

• стратегії соціально-економіч-
ного і територіального розвитку 
території;

• визначення раціонально пла-
нувальної структури, функціо-
нального й інших видів зонування 
території, принципів охорони нав-
колишнього середовища, розвитку 
системи громадського обслугову-
вання, транспортної та інженерної 
інфраструктури;

• довгострокового планування 
інвестиційних процесів на терито-
рії, що проектується.

Опорний план розробляється на 
паперових і електронних носіях на 
оновленій картографічній основі в 
цифровій формі як набори профіль-
них геопросторових даних у держав-
ній геодезичній системі координат 
УСК-2000, єдиній системі класифі-

кації та кодування об’єктів будів-
ництва для формування баз даних 
містобудівного кадастру та наданих 
вихідних даних виконавчим орга-
ном місцевого самоврядування.

Складовою проекту генераль-
ного плану є аналітична частина, 
що містить комплексну оцінку су-
часного стану території населеного 
пункту і актуальних проблем його 
містобудівного розвитку.

Громадськість може ознайо-
митись із графічними матеріалами 
опорного плану м. Боярка в примі-
щені виконавчого комітету міської 
ради за адресою: вул. Білогородська, 
13; у приміщені будівлі РАЦС за 
адресою: вул. Білогородська, 134-б 
та в приміщенні Боярського будин-
ку культури за адресою: вул. Шев-
ченка, 82-д.

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

Адреса виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради: 08154, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13,  
тел. (04598) 41-815, е-mail: boyarka-
rada@ukr.net. Відповідальні за ор-
ганізацію розгляду пропозицій (за-
уважень) — спеціалісти з питань 
архітектури виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

ПРО ОПОРНИЙ ПЛАН М. БОЯРКА

При згоранні однієї тонни рос-
линних залишків у повітря вивіль-
няється близько 9 кг мікрочасти-
нок диму. До їх складу входять: 
пил, окиси азоту, угарний газ, 
пестициди, важкі метали (радіо-
нукліди) і багато канцерогенних 
сполук, накопичених рослинами 
впродовж року. 

Разом з листям горить сміт-
тя, що спричиняє ще більше 
забруднення атмосферного по-
вітря. У тліючому без доступу 
кисню листі виділяється бензо-
пірен, який викликає у людини 
ракові захворювання. З димом 
вивільняються діоксини — одні 
з найотрутніших для людини 
речовини. 

Наприклад, коли горить по-
ліетиленовий пакет, у повітря 
вивільняється до 70 різноманіт-
них хімічних сполук, більшість з 
яких отруйні для людини. Вони 
і стають причиною подразнення 
горла, кашлю. Щільний чорний 
дим від тління пластикового 
сміття містить канцерогенні ци-
клічні вуглеводні сполуки. При 
горінні гуми ще утворюються 
канцерогенна сажа і оксиди сір-
ки, які викликають респіратор-
ні захворювання.

До вогнища нерідко потра-
пляють ДВП, ДСП, фанера. Ці 
матеріали містять смоли, до 
складу яких входять формаль-
дегіди і свинець. 

Проблема ще й у тому, що 
найчастіше біля вогнищ мож-
на побачити дітей дошкільно-
го і молодшого шкільного віку. 
Вплив диму на їхні організми 
особливо небезпечний, а на-
слідки відчутні миттєво. 

Подразнений димом епітелій 
слизової оболонки дихальних 
шляхів не здатен протистояти 
збудникам захворювань. Осо-
бливо це шкідливо для тих, хто 
страждає на бронхіти, бронхі-
альну астму, риніти чи тонзиліти. 

Окрім безпосередньої 
шкоди здоров’ю, спалювання 
рослинних залишків стано-
вить суттєву загрозу природі: з 
листям згорають зимуючі ко-
рисні комахи та інші тварини; 
руйнується ґрунтовий покрив 
(вигорають рослинні залиш-
ки, гинуть ґрунтоутворюючі 
мікроорганізми), відбувається 
збіднення ґрунту; знищується 
насіння, коріння трав’янистих 
рослин; пошкоджуються нижні 

частини дерев і кущів та верхні 
частини їх коріння; в 2-4 рази 
зростає промерзання ґрунту. 
При весняному палінні можуть 
знищуватись ранньоквітучі вес-
няні рослини (первоцвіти), всі 
види яких знаходяться під охо-
роною.

Спалювання рослинних за-
лишків є порушенням норм 
чинного законодавства, а саме: 

• статті 50 Конституції України; 
• статей 9 та 12 Закону України 
«Про охорону навколишнього 
природного середовища»; 

• статті 27 Закону України «Про 
рослинний світ»;

• статті 20 Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря» 
(зміни від 16.10.12); 

• статті 39 Закону України «Про 
тваринний світ» (зміни від 
16.10.12);

• п. 3.6.14, 3.7.4 «Правил утри-
мання жилих будинків та при-
будинкових територій»; 

• пунктів 3.6, 6.4.2 «Правил 
утримання зелених насаджень 
у містах та інших населених 
пунктах України»; 

• Закону України «Про благо-
устрій у населених пунктах»; 

• «Правил благоустрою терито-
рії міста Боярка» 

Дії, що є порушенням зазна-
чених норм законодавства, тяг-
нуть за собою відповідальність 
відповідно до ст. 77-1 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення.

Ст. 77-1 Кодексу про адмі-
ністративні правопорушення 
передбачає відповідальність за 
самовільне спалювання листя у 
парках, скверах та інших місцях 
без дозволу органів державного 
контролю у сфері охорони на-
вколишнього природного серед-
овища або з порушенням такого 
дозволу. Така діяльність спричи-
няє накладення штрафу — від 10 
до 20 неоподатковуваних мініму-
мів, а посадових осіб — від 10 до 
70 неоподатковуваних мінімумів.

Ці факти є доказом того, що 
спалювання рослинних решток 
несе численні загрози здоров’ю 
людини. Керуючись ст. 50 Кон-
ституції України, яка гарантує 
кожному безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, кожен грома-
дянин України має законне пра-
во на чисте довкілля! Станьмо 
на варті власного майбутнього!

Тетяна. Малишева, 
методист РЦЕНТУМ

СПАЛЮВАТИ ЛИСТЯ — ШКІДЛИВО

Про оголошення конкурсу на         
визначення надавача (виконавця) 
послуг з альтернативного теплопоста-
чання. 

Керуючись Законами України 
«Про альтернативні види палива», 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», для забезпечення економії 
споживання природного газу у міс-
ті Боярка, зниження споживання 
енергоресурсів, підвищення якості, 
надійності енергозабезпечення та 
скорочення фінансових витрат на 
енергопостачання об’єктів бюджет-
ної сфери, формування економічно 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 23 березня 2015 року                                                                                                        № 17/1
м. Боярка

обґрунтованих тарифів, що виклю-
чають оплату споживачами наднор-
мативних втрат при виробництві, 
транспортуванні й розподілі палив-
но-енергетичних ресурсів, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Здійснити заходи щодо оголо-

шення конкурсу на визначення надава-
ча (виконавця) послуг з альтернативно-
го теплопостачання в м. Боярка.

2. Контроль за виконанням 
рішення покласти на заступника 
міського голови відповідно до роз-
поділу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ОФІЦІЙНО



527 березня 2015
№6 (264) TV-МАРШРУТ

   УТ 1

07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
10:35 Д/ф «Замки Луари»
12:20 Погода
12:25 УТ-1 з Майклом Щуром
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:40 Казки Лірника Сашка
13:50 М/ф
14:10 Хочу бути
14:30 Нотатки на глобусі
14:50 Книга ua
15:25 Х/ф «Студент року»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:00 Новини

21:35 Спорт
22:00 Перша студія
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»

21:00 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:35 Х/ф «Містер Cелфрідж» 
(2)
00:50 Х/ф «Дежа вю» (2)

   Інтер

06:30 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Самотні серця»
12:00 Новини
12:25 Х/ф «Самотні серця»
13:40 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:25 «Чекая на мене»
16:00 Новини
16:15 «Чекай на мене»
17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Орлова і Алексан-
дров» (2)
22:55 Т/с «Мессінг: хто бачив 

крізь час»
00:50 Т/с «Все повернеться» 
(2)

   ТЕТ

07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 М/ф «Барбі та потаємні 
двері» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

06:00 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм

06:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
10:00 Х/ф «Зелений шершень»
12:25 Т/с «Снайпер. Зброя 
відплати» 
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Снайпер. Зброя 
відплати» 
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Снайпер. Зброя 
відплати» 
16:50 Х/ф «Термінова до-
ставка» 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00:35 Х/ф «Ніндзя-убивця» (2)

   СТБ

06:15 «У пошуках істини. Вби-
ти вождя: замахи від Леніна до 
Горбачова»
07:00 «Все буде добре!»
08:55 «Моя правда. Альона 
Курилова. Місія здійсненна»
09:55 Х/ф «Ас» (1)
11:45 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» (1)
13:35 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
15:55 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Таємниці зважених. 
Надлишкова любов»
19:45 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:50 Т/с «Тест на вагітність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні-7»
23:55 «Один за всіх»
01:05 Х/ф «Виконання ба-
жань» (1)

   Новий Канал

07:50 Kіds Tіme
07:55 Х/ф «Чорна блискавка»
10:05 Teen Tіme
10:05 Єралаш
11:50 Teen Tіme
11:55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревізор
21:25 Пристрасті за Ревізором
23:30 Т/с «Темний світ» (2)
01:35 Абзац!

   НТН

06:35 «Правда життя. Про-
фесія - автоінструктор»
07:05 «Агенти впливу»
07:55 Т/с «Павутиння - 5»
15:15 Т/с «Даішники»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 12» (2)
00:40 Т/с «Під куполом» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Реальна містика
10:00 Т/c «Тілі-тілі тісто» (1)
14:00 Моє нове життя
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/c «Слід» (1)
18:00 Т/c «Безсмертник. Нова 
Надія» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/c «Все тільки почина-
ється» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Зелена миля» 
03:00 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
10:15 Перша студія
11:15 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 
Моя Україна»
11:55 Погода
12:00 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 М/ф
13:50 Фольк-musіc
15:00 Х/ф «Пан Володиєв-
ський» (1)
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Яструб» (2)
19:55 Погода

20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Війна і мир
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-

тами» (1)
22:00 «Чотири весілля-4»
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Містер Cелфрідж» 
(2)
00:35 Х/ф «Виття: переро-
дження» (3)

   Інтер

05:40 Т/с «Земський лікар. 
Життя заново» 
06:30 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:35 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:00 Новини
14:20 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:55 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-

ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Орлова і Алексан-
дров» (2)
22:55 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
00:55 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 М/с «Мікрополіс» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:50 Т/с «Стріла»
11:40 Т/с «Опери»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:35 Т/с «Морський патруль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Трюкач»
23:50 Х/ф «Кобра» (2)
01:20 Х/ф «Святі з Бундока-2. 
День усіх святих» (2)

   СТБ

05:35 «У пошуках істини. 
Микита Хрущов: кривавий 
блазень Кремля»
06:20 «Вікна-Новини»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Таємниці зважених. 
Надлишкова любов»
09:50 «Правила життя. Дитса-
док. Скалічене дитинство»
12:35 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
13:35 «МайстерШеф - 2»
15:55 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Таємниці МайстерШе-

фу. Ксенія-воїн»
19:45 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:50 Т/с «Тест на вагітність» 
(2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:03 Teen Tіme
08:05 Єралаш
12:03 Teen Tіme
12:05 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Серця Трьох-2
23:20 Х/ф «Скарб націй-2» (2)
02:40 Абзац!

   НТН

05:10 Х/ф «Дожити до світан-
ку» (1)
06:30 Х/ф «Сайд-степ»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»

11:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13:20 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «УГРО - 2»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 12» 
(2)
00:40 Т/с «Під куполом» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/c «Плюс любов» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/c «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/c «Слід» (1)
18:00 Т/c «Безсмертник. Нова 
Надія» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
20:50 Футбол. Товариський 
матч Україна - Латвія
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Мент у законі 2» (2)
02:20 Події

Вівторок, 31 березня

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
10:20 Х/ф «Квітуче місто» (1)
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Війна і мир
14:15 Погода
14:25 Казки Лірника Сашка
14:35 М/ф
15:10 Як ваше здоров’я?
15:45 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16:10 Д/ф «Барака»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Перша студія
19:30 ДебатиPRO

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

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)

19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
22:00 «Інспектор Фреймут 2»
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Містер Cелфрідж» 
(2)
00:35 Х/ф «Крижаний» (2)

   Інтер

05:40 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
06:30 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:35 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:00 Новини
14:20 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:50 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»

17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Орлова і Алексан-
дров» (2)
22:55 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
00:55 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Зоряні таляри» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:50 Т/с «Стріла»
11:35 Т/с «Морський патруль»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Морський патруль»
14:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Морський патруль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Трюкач»
23:55 Х/ф «Танго і Кеш» (2)
01:45 Х/ф «Встигнути за 30 
хвилин» (2)

   СТБ

05:45 «У пошуках істини. Та-
ємниці кремлівських смертей: 
отрути для вождів»
06:30 «Вікна-Новини»
07:05 «Все буде добре!»
09:05 «Таємниці МайстерШе-
фу. Ксенія-воїн»
10:00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
11:50 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:45 «МайстерШеф - 2»

15:55 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Таємниці Х-фактору. 
Як загартовуються чоловіки»
19:45 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:50 Т/с «Тест на вагітність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про 
секс-2»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:03 Teen Tіme
08:05 Єралаш
12:03 Teen Tіme
12:05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
16:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Серця Трьох-2
23:10 Х/ф «Сутичка» (2)
02:20 Абзац!

   НТН

04:55 Т/с «УГРО - 2»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
11:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13:15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 10»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «УГРО - 2»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 12» (2)
00:40 Т/с «Призначений» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/c «Плюс любов» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/c «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/c «Слід» (1)
18:00 Т/c «Безсмертник. Нова 
Надія» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/c «Все тільки почина-
ється» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Мент у законі-3» (2)
02:20 Події

Середа, 1 квітня

Вітаємо Богатиря Віктора Макаровича з 85-річчям!
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Понеділок, 30 березня



6 27 березня 2015
№6 (264)TV-МАРШРУТ

Четвер, 2 квітня
   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Тепло.ua
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 ДебатиPRO
10:25 Перша студія
11:05 Погода
11:20 Д/ф «Пошук Мазепи»
12:05 Погода
12:15 Слідство. Інфо
12:45 Слово
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 М/ф
14:00 Школа Мері Поппінс
14:15 Нотатки на глобусі
14:35 Як це?
14:55 Надвечір’я
15:55 Світло
16:25 Чоловічий клуб. Бокс
17:25 Чоловічий клуб
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ

18:30 Новини
18:55 Т/с «Яструб» (2)
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 «Схеми» з Н. Седлецькою
22:25 Слово
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)

19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
22:00 «Казкова Русь-2015»
22:30 «Право на владу - 2»
00:15 ТСН

   Інтер

05:40 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
06:30 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:35 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:00 Новини
14:20 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:55 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-

ється кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Орлова і Алексан-
дров» (2)
23:00 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
00:55 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Попелюшка» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:45 Т/с «Стріла»
11:35 Т/с «Морський патруль»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Морський патруль»
14:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Морський патруль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Трюкач»
23:50 Х/ф «Тюряга» (2)
01:50 Х/ф «Кобра» (2)

   СТБ

05:25 «У пошуках істини. На-
дія Крупська. Бездітна мати 
революції»
06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:40 «Таємниці Х-фактору. 
Як загартовуються чоловіки»
09:25 «Моя правда. Холостяк-
утікач»
10:20 «Таємниці Х-фактора. 
Діаманти Сергія Сосєдова»
11:15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:10 «МайстерШеф - 2»
15:55 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»

18:50 «Таємниці Х-фактору. 
Мамо, не горюй!»
19:45 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:50 Т/с «Тест на вагітність» (2)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого 
тіла-2»
00:25 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «Почни спочатку» (1)
02:45 Нічний ефір

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:03 Teen Tіme
08:05 Єралаш
12:13 Teen Tіme
12:15 Т/с «Татусеві дочки»
16:05 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Серця Трьох-2
23:15 Х/ф «Сестри» (2)
01:05 Абзац!

   НТН

04:50 Т/с «УГРО - 2»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»

11:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13:15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 12» (2)
00:40 Т/с «Призначений» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/c «Плюс любов» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/c «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/c «Слід» (1)
18:00 Т/c «Безсмертник. Нова 
Надія» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/c «Все тільки почина-
ється» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Мент у законі-3» (2)
02:20 Події

   УТ 1

06:00, 08:25 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:35 Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:10, 13:30, 
18:05, 22:00 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:20 Новини звідусіль
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:25 Про головне
10:35 Х/ф «Хлопчик на воді» 
(1)
12:20 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
12:45 Слово
13:20 Час-Ч
13:35 Казки Лірника Сашка
13:45 М/ф
14:05 Хто в домі хазяїн?
14:30 Віра. Надія. Любов
15:30 Музичне турне
16:40 Театральні сезони
17:15 Д/ф «Палітра. Фран-
ческа»
18:15 Новини. Світ

18:55 Т/с «Яструб» (2)
20:00 Про головне
22:10 Хресна дорога за участю 
Святішого Отця Франциска в 
Колізеї (Рим)
00:15 Підсумки
 

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с «Маша і 
ведмідь» (1)
09:45 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
20:20 «Казкова Русь-2015»
21:00 «Вечірній Київ «
23:00 «Світське життя»
00:05 Х/ф «Зникнення Елінор 
Рігбі: вона» (2)

   Інтер

05:40, 12:35, 14:20 Т/с «Зем-
ський лікар-4. Повернення»
06:30 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:50 
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Мессінг: хто бачив 
крізь час» 
11:20, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
14:50 «Судові справи»
15:50, 16:15 «Сімейний суд»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Ток-шоу «Чорне дзер-
кало»
23:30 Т/с «Заради тебе» (2)
02:55 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

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

06:50 М/с М/с «Маша і вед-
мідь» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Біляночка та Роз-
очка» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 
воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Блондинка і блон-
динка» (2)
20:00 Х/ф «Мандри Гуллівера» (1)
21:50 Х/ф «Шостий елемент» (2)
23:45 Т/с «Ходячі мерці» (3)
00:35 Т/с «Радіо секс» (2)

   ICTV

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

Стогнієм
09:45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:35 Т/с «Морський патруль»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Морський патруль»
14:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Морський патруль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Трюкач»
23:50 Х/ф «Скелелаз» (2)
01:45 Х/ф «Роккі Бальбоа» (2)

   СТБ

05:30 Х/ф «Невловимі месни-
ки» (1)
06:40 «Таємниці Х-фактору. 
Мамо, не горюй!»
07:35 Х/ф «Дихай зі мною» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Таємниці Х-фактору. 
Пісні забутих дітей»
19:55 «Холостяк - 5»
22:00 «Вікна-Новини»

22:45 «Холостяк - 5»
00:55 Х/ф «Сватання гусара» (1)

   Новий Канал

06:05 Служба розшуку дітей
06:10, 07:55 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
08:00, 18:00 Репортер
08:03, 09:03 Teen Tіme
08:05 Єралаш
09:05 Серця Трьох-2
16:00, 19:00 Т/с «Вороніни»
18:20 Абзац!
21:00 Серця Трьох-2
23:10 Х/ф «Кінопобачення» 
(2)
01:00 Абзац!

   НТН

05:00 Т/с «УГРО - 5»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Мовчазний свідок»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Три дні в Одесі» (1)
21:30 Х/ф «Сонна лощина» (2)
23:30 Х/ф «Кіборг» (3)
01:05 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/c «Дорожній па-
труль-11» (1)
06:15, 13:00, 15:30, 17:10 Т/c 
«Слід» (1)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
03:00 Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/c «Плюс любов» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
18:00 Т/c «Безсмертник. Нова 
Надія» (2)
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Співай як зірка
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Мент у законі-3» (2)

П’ятниця, 3 квітня

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15, 07:30, 08:55, 09:00, 17:55, 
22:45, 00:00 Погода
06:20 На слуху. Підсумки
07:35 У просторі буття
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Д/ф «Талмуд: книга, 
народ»
10:20 Зроблено в Європі
10:35 Нотатки на глобусі
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Палітра. Фран-
ческа»
12:30 Д/ф «Клуб пригод»
13:00 Світло
13:55 Д/ф «Сага старовинної 
пущі»
14:55 Чоловічий клуб. Бокс
16:00 Чоловічий клуб
16:30 Концертна програма 
«Suono Italіano»
18:00 Х/ф «Життя не може 
бути нудним»
21:00 Новини

21:40 УТ-1 з Майклом Щуром
22:20 Інша музика з О. 
Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 День Янгола

   Телеканал 1+1

06:00 «Гроші»
07:10 ТСН
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Світське життя»
10:00 Х/ф «Знайти чоловіка у 
великому місті» (1)
14:30 «Вечірній Київ «
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Ліга сміху. Чемпіонат 
України з гумору»
23:15 «Що? Де? Коли? 2015»
00:20 Х/ф «Фантом» (2)

   Інтер

05:40 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
06:25 М/ф
06:50 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
08:45 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 «Новини»
10:00 Д/ф «Ельдар Рязанов. 
Жіночі історії»
10:55 Х/ф «Службовий роман»
14:10 Х/ф «Сусіди за роз-
лученням»
16:05 Т/с «Кохання з випро-
бувальним терміном»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Лабіринти долі» (2)
00:15 Х/ф «Сталевий метелик» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 Х/ф «Русалонька» (1)
07:30 Байдиківка

08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:45 М/с «Кумі-кумі» (1)
11:05 М/ф «Таємниця щу-
рів-2» (1)
12:20 М/ф «Lego: пригоди 
Клатча Пауерса» (1)
13:45 Обережно, діти!
14:15 Х/ф «Братц» (1)
16:10 Х/ф «Закрите царство» (1)
18:10 Х/ф «Мандри Гуллівера» (1)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Даєш молодь!
00:50 Х/ф «Шостий елемент» 
(2)

   ICTV

06:10 Х/ф «Скелелаз» (2)
08:05 Антизомбі

09:00 Дістало!
10:00 Громадянська оборона
11:00 Інсайдер
12:00 Т/с»Балада про Бом-
бера»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с»Балада про Бом-
бера»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:05 Т/с «Балада про Бомбера»
22:15 Х/ф «Руйнівник» (2)
00:40 Х/ф «Тюряга» (2)

   СТБ

06:35 Х/ф «Нові пригоди не-
вловимих» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:35 Х/ф «Я щаслива!» (1)
13:35 Т/с «Коли ми вдома»
15:55 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має талант!-7»
21:55 Х/ф «Джентльмени 

удачі» (1)
23:45 «Давай поговоримо про 
секс-2»
01:40 Х/ф «Тридцять три» (1)

   Новий Канал

06:00, 10:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - прямо-
кутні штани»
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
10:05 Х/ф «Подорож до 
коледжу»
11:50 Уральські пельмені
13:55 Ревізор
16:25 Пристрасті за Ревізором
18:30 Х/ф «Джуманджи»
21:00 Х/ф «Вавилон н.е.» (2)
23:00 Х/ф «10 тисяч років до 
н.е.» (2)
01:10 Х/ф «Кремінь» (3)

   НТН

07:40 Т/с «Мовчазний свідок»

11:30 «Речовий доказ». Таєм-
ниця трупа з шафи
12:00 «Головний свідок»
12:50 «Випадковий свідок»
13:45 «Правда життя. Про-
фесія - кондитер і пекар»
14:15 Т/с «Таємниці слідства 
- 7» (1)
19:30 Т/с «Даішники»
23:30 «Голі та смішні»
00:35 Х/ф «Сонна лощина» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00, 15:00, 19:00, 02:40 Події
07:10 Т/c «Дорожній па-
труль-11» (1)
10:00 Зірковий шлях. Дай-
джест
11:00 Х/ф «Мій білий і пухнас-
тий» (1)
13:00, 15:20, 19:40 Т/c «Плюс 
любов» (1)
21:20 Х/ф «Танго метелика» (1)
23:20 Т/c «Кохання зі зброєю» (2)

   УТ 1

06:00, 07:20, 08:55, 09:00, 11:00, 
18:55, 20:45, 00:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Шеф-кухар країни
08:25 «Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:00 Школа Мері Поппінс
10:15 М/ф
10:40 Хочу бути
11:15 Великодня служба Божа 
і апостольське благословення 
для Рима й цілого світу Святі-
шого Отця Франциска з площі 
Св. Петра в Римі
13:35 Д/ф «Палітри». Веронезе
14:10 Фольк-musіc
16:40 Театральні сезони
17:05 Х/ф «Йосиф з Назарета» 
(1)
19:15 Концерт гурту «Танок на 
майдані Конго»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 «Холодний яр». Перед-
мова

22:30 Д/ф «Холодний яр»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 День Янгола

   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Поцілунок відьми» 
(1)
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»
09:45 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт: Латин-
ська Америка»
12:05 «Інспектор Фреймут-2»
13:20 «Чотири весілля-4»
14:45 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
18:30 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:25 Х/ф «Війна» (2)
01:20 Х/ф «Духів день» (1)

   Інтер

05:35 Х/ф «Службовий роман»
06:40 М/ф
07:10 «Подробиці»
07:40 Програма «Удачний 
проект»
08:40 «Готуємо разом»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
11:00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннім вхід заборо-
нений»
12:20 Т/с «Кохання з випро-
бувальним терміном»
16:10 Х/ф «Тариф «Щаслива 
родина»
18:00 Т/с «Обійми мене» (2)
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Не в хлопцях 
щастя» (2)
00:00 Т/с «Три товариші» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 М/ф «Таємниця щу-
рів-2» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком

09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:45 М/с «Кумі-кумі» (1)
10:55 М/ф «Lego: пригоди 
Клатча Пауерса» (1)
12:20 М/ф «Барбі: таємниця 
феї» (1)
13:40 Обережно, діти!
14:10 Х/ф «Закрите царство» 
(1)
16:05 Х/ф «Братц» (1)
18:00 Х/ф «Блондинка і блон-
динка» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Даєш молодь!
00:50 Одна за всіх

   ICTV

05:30 Х/ф «Викрадачі картин» 
07:05 Зірка YouTube
08:30 Дача
08:55 Дивитись усім!
09:50 Т/с «Трюкач»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Трюкач»

18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:20 Х/ф «Суддя Дредд» 
22:20 Х/ф «Суддя Дредд 3D» (2)
00:15 Х/ф «Куля в лоб» (2)

   СТБ

05:40 Х/ф «Корона Російської 
імперіі, або Знову невлови-
мі» (1)
07:55 «Холостяк - 5»
09:00 «Все буде смачно!»
10:35 «Караоке на Майдані»
11:35 Т/с «Тест на вагітніcть»
16:05 «Україна має талант!-7»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:40 «Один за всіх»
21:55 «Детектор брехні-7»
23:05 «Я соромлюсь свого 
тіла-2»
01:05 Х/ф «Парасолька для 
молодят» (1)

   Новий Канал

05:55 Kіds Tіme
05:58 М/с «Губка Боб - прямо-
кутні штани»
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
легенди крутості»
10:00 М/с «Історії Тома і 
Джері»
12:10 М/ф «Том і Джері: Робін 
Гуд»
13:20 Kіds Tіme
13:23 Teen Tіme
13:25 Єралаш
16:33 Teen Tіme
16:35 Х/ф «Джуманджи»
18:45 Х/ф «Після нашої ери» (2)
21:00 Х/ф «Елізіум» (2)
23:30 Х/ф «Марс атакує» (2)
01:40 Х/ф «Кінопобачення» (2)

   НТН

04:50 «Випадковий свідок»
05:05 «Легенди карного роз-
шуку»
06:05 Т/с «Таємниці слідства 
- 7» (1)

11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Дамська пастка
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:10 Х/ф «Три дні в Одесі» (1)
15:10 Т/с «Павутиння - 5»
22:30 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Монстро» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:40 Т/c «Все тільки почина-
ється» (1)
14:00 Х/ф «Танго метелика» 
(1)
16:00 Моє нове життя
17:00 Т/c «Пізні квіти» (1)
19:00 Події тижня з О. Па-
нютою
20:00 Т/c «Пізні квіти» (1)
21:50 Х/ф «Мій білий і пухнас-
тий» (1)
23:50 Великий футбол
01:40 Т/c «Мент у законі-3» (2)

Субота, 4 квітня

Неділя, 5 квітня

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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Незадовго до цього відбу-
лась нарада з працівниками 
бібліотек, які розташовані на 
території Боярки, але з початку 
року передані у підпорядкуван-
ня району. 

Перш за все, Тарас Добрівсь-
кий висловив жаль з цього при-
воду, адже правильно, коли за-
клади культури знаходяться на 
утриманні органів місцевого са-
моврядування. «Хто, як не місь-
ка рада, краще знає про всі ваші 
потреби та проблеми. А це — і 
поповнення книжкового фон-

БІБЛІОТЕКИ МАЮТЬ СТАТИ КУЛЬТУРНИМИ ЦЕНТРАМИ

ду, і оформлення документів, і 
комп’ютеризація, — наголосив 
міський голова. — Ось саме на 
цьому я хочу і акцентувати вашу 
увагу».

Тарас Григорович за-
пропонував бібліотекарям 
організувати поїздку пред-
ставників бібліотек міста до 
Славутича для вивчення досвіду 
щодо комп’ютеризації книжко-
вих фондів бібліотек.

«Це було б дуже зручно для 
наших жителів — знайти по-
трібну книжку за каталогом, що 

дозволило б активізувати куль-
турне життя в місті. Оскільки 
ми нині живемо у час, коли мо-
лодь під виразом: «де провести 
вільний час», — має на увазі не 
заклади культури, а лише кафе 
та генделики».

Завідуючі бібліотек Ган-
на Брензей та Людмила Заєць 
озвучили міському голові одну 
з проблем, яка значно погіршує 
зовнішній вигляд закладів куль-
тури. Йшлося про близькість 
бібліотек, розташованих по ву-
лицях Маяковського та Моло-
діжній, до закладів торгівлі та 
харчування і пов’язане з цим 
доволі специфічне «забруднен-
ня» прилеглих територій.

Міський голова дав відпо-
відне доручення нагадати влас-
никам кафе та магазину про їх 
обов’язки щодо прибирання. 

Завідувачі бібліотек Людми-
ла Драчевська (вул. Молодіжна, 
77) та Віра Венгер (вул. Шев-
ченка, 82) озвучили свої пробле-
ми: відсутність комп’ютерів, а 
Людмила Дмитрівна ще й зазна-
чила, що система вентиляції у 
сусідньому кафе створює окрім 
підвищеного звукового фону 
ще й значну вібрацію. А від неї 
двигтить уся бібліотека разом з 
Водоканалом та редакцією га-
зети. Міський голова пообіцяв 
зустрітися з власником кафе для 
успішного вирішення проблеми.

25 березня за рекомендацією міського голови Тараса Добрів-
ського керівники міських бібліотек відвідали колег зі Славутича. 

У перший місяць весни зу-
стрічає свій ювілей Діна Олексіїв-
на Нашемпа. Професійний шлях 
розпочала вчителем математики 
у Боярській ЗОШ № 4, згодом 
була директором Тарасівської 
ЗОШ, головою профспілкової 
організації педагогічних праців-
ників району, спеціалістом об-
ласної освітянської організації 
профспілок.

На педагогічній ниві вона 
залишила глибокий слід у ду-
шах своїх учнів, які досі дяку-

ють за цікаві уроки, за вміння 
вирішувати найскладніші за-
вдання, за теореми, які легко 
запам’ятовувалися з вуст тала-
новитого педагога.

Працюючи директором Тара-
сівської ЗОШ, зуміла перетвори-
ти школу на сучасний навчаль-
ний заклад, який посів чільне 
місце серед найкращих шкіл Ки-
єво-Святошинського району.

Як голова профспілки осві-
тян нашого району, їй доводи-
лось вирішувати складні пи-
тання, але завжди пріоритетом 
були людяність, щирість, про-
фесійна компетентність. 

Своє життя Діна Олексіївна 
присвятила вихованню доньки 
й сина. Зараз допомагає вихо-
вувати двох онучок.

З нагоди ювілею бажаємо 
здоров’я міцного, благодаті, 
невичерпної життєвої енергії, 
вдячності та шани від людей.

В. С. Городецька
Н. В. Пучкова

        Л. М. Миколаєнко
До привітань долучаються 

міський голова Тарас Добрівський, 
освітяни міста та редакція 

газети «Боярка-інформ».

З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ

Такими словами звернулися 
активісти учнівського самовря-
дування Боярської гімназії до 
своїх однолітків. Відповідь була 
очікувано масовою.

Юні благодійники поча-
ли акцію з придбання медич-
ної марлі, адже у військових 
шпиталях є велика потреба у 
перев’язувальних матеріалах.

Щоб правильно виготовити 
перев’язувальну пов’язку, гім-
назисти звернулися до лікарів-
хірургів. Інструктаж записали 
на відео і таким чином провели 
навчання перших інструкторів, 
які у свою чергу передали свої 
навички десяткам дітей.

Кілька днів після уроків ки-
піла робота. По-справжньому і 
дуже відповідально трудилися де-
сятки учнів з усіх класів гімназії.

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ — ДОПОМОЖИ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!

За цей час юні волонтери 
виготовили не одну сотню мар-
левих пов’язок, які акуратно за-
пакували у великі коробки.

Акція охопила багато дітей, 
які долучилися до святої справи — 

допомоги українським захис-
никам.

Найближчим часом 
перев’язувальні матеріали бу-
дуть передані до шпиталів.

Тарас Поліщук 

Працівники Управління 
державної служби боротьби з 
економічною злочинністю Ки-
ївської області під час відпра-
цювання території у Києво-Свя-
тошинському та Броварському 
районах викрили та припинили 

ВИКРИТО ПІДПІЛЬНИЙ ГРАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

В. о. голови Києво-Свя-
тошинської РДА Мирослава 
Смірнова зустрілась з демобі-
лізованими військовослужбов-
цями — жителями Києво-Свя-
тошинського району. Під час 
зустрічі обговорювалось питан-
ня щодо виділення земельних 
ділянок для учасників АТО.

«Зараз ми працюємо над тим, 
аби забезпечити усіх учасників 

УЧАСНИКАМ АТО — ЗЕМЛЮ ЧИ КВАРТИРУ

функціонування двох підпіль-
них гральних закладів.

У Боярці міліціонери викри-
ли протизаконний зал ігрових 
автоматів. Під час огляду пра-
воохоронці вилучили 7 моніто-
рів та 7 системних блоків.

АТО земельними ділянками. 
При цьому варто розуміти, що 
це повинен бути не шматок 
землі в полі, а ділянка з інфра-
структурою. Та всіх забезпе-
чити хорошою землею навряд 
чи можливо. Тому плануємо, 
як альтернативу, пропонувати 
квартири. Вже зустрічалася з 
забудовниками», — розповіла 
Мирослава Смірнова.

У рамках впровадження ме-
дичної реформи відбувається про-
цес реорганізації медичної галузі 
у Києво-Святошинському районі. 
Було створено нові установи та 
структурні підрозділи, які здійсню-
ють надання медичної допомоги.

На відділ охорони здоров’я 
Києво-Святошинської РДА, який 
об’єднає лікувально-профілактичні 
закладів (ЛПЗ) району, покладено 
функції оперативного керування та 
контролю за діяльністю медичної га-
лузі. Керівником призначено Мико-
лу Ляшенка.

Надання медичної допомоги 
населенню має здійснюватись з ви-
користанням новітніх досягнень із 
залученням висококваліфікованих 
працівників. Заклади медицини — 
це ще й методичні центри, бази для 
підвищення кваліфікації середнього 
медперсоналу та лікарів-інтернів Ки-
ївської області.    

Нині в ЛПЗ Києво-Святошин-
ського району надають кваліфіковану 
медичну допомогу лікарі, які мають 
40 спеціальностей. 

Практичну та методичну допомо-
гу лікарям та середньому персоналу 
надають провідні спеціалісти столич-
них наукових закладів, які проводять 
наради, навчання, консультації, по-
казові операції тощо. 

Як приклад, тісна співпраця ме-
диків Києво-Святошинського райо-
ну з науковцями НМАПО ім. П. Л. 
Шупіка, зокрема з кафедрою невро-
логії та рефлексотерапії. 

Кафедру очолює доктор медич-
них наук професор Н. Свиридова, 

яка докладає багато зусиль втіленню 
новітніх методів та технологій. 

Впровадженню нетрадицій-
ного лікування в Україні багато 
уваги приділяла Є. Мачерет, член-
кореспондент АМН України, доктор 
медичних наук, професор. Спираю-
чись на її знання, в Боярці було від-
крито кабінет рефлексотерапії, за-
сновником якого був В. Кучер. 

Кабінет нетрадиційних методів 
лікування працює з 1981 р. у полі-
клінічному відділенні ЦРЛ Києво-
Святошинського району. Нині його 
очолює лікар-рефлексотерапевт                      
В. Арябінська. Зі дня заснування ме-
дичною сестрою тут працює Л. Карєва.  

Для лікування хворих використо-
вується як українська, так і східна ме-
дицина, гомеопатія, лазеропунктура, 
магнітно-резонансна терапія, іридо-
діагностика тощо.

Нещодавно за сприяння кафе-
дри неврології та рефлексотерапії      
НМАПО ім. П. Л. Шупіка на базі ЦРЛ 
Києво-Святотшинського району, яку 
очолює В. Кравченко, заслужений лі-
кар України, кандидат медичних наук, 
проведено виїзний цикл лекцій для 
лікарів  «Використання рефлексоте-
рапії в лікуванні больових симптомів».  

Лекції та практичні заняття про-
вели доктор медичних наук професор, 
зав. кафедрою Н. Свиридова; доцен-
ти та кандидати медичних наук Г. Чу-
прина та Т. Парнікоза.

Понад 40 лікарів 15 спеціальнос-
тей Києво-Святошинського району 
змогли підвищити кваліфікацію та 
отримати посвідчення без відриву від 
роботи, набули нових теоретичних 
знань та практичних навичок. 

Попри всі сподівання україн-
ців, бої на сході України трива-
ють. Свій внесок зробили і най-
молодші представники Збройних 
Сил України — військові ліцеїс-
ти-богунівці.

Цього разу вихованці переда-
ли на передову 3 маскувальні сіт-
ки. Як розповіла методист групи 
по роботі з особовим складом Га-
лина Олефіренко, над сітками лі-
цеїсти працювали впродовж двох 
місяців, щоденно «викроюючи» в 
надзвичайно щільному графіку лі-
цейного життя по півгодини сво-
го вільного часу для роботи задля 
Перемоги. 

Передати посилку від «ліце-
їстського сіткопрому» бійцям 95-ї 
Житомирської окремої аеромо-
більної бригади юним богунівця-
ми допоміг волонтер-боярчанин 

ДАРУНОК ВІД ЛІЦЕЇСТІВ-БОГУНІВЦІВ

Дмитро Драгомарецький, член 
волонтерської організації «На 
крилах милосердя».

До речі, про крила. Разом з 
маскувальними сітками ліцеїсти-
богунівці передали старшим то-
варишам цілу зграю білосніжних 
ангелів-охоронців! На їх крилах 
дитячими руками старанно виве-
дені захисні молитви-обереги. 

Це вже друга передача мас-
кувальних сіток, виготовлених 
богунівцями. Найкращою наго-
родою для ліцеїстів стали слова 
подяки від бійців-десантників, 
які передав пан Дмитро двом ро-
там Комплексу, які вишикували-
ся на плацу. А також слова, які 
надихають в ім’я Перемоги: Сла-
ва Україні! 

Радислав Кокодзей

19 березня вихованці НОК Київського військового ліцею                                   
ім. І. Богуна передали бійцям АТО допомогу, зроблену своїм руками.

Києво-Святошинська ра-
йонна організація Товариства       
Червоного Хреста України надає 
значну увагу питанню боротьби з 
туберкульозом.

За підтримки Глобального 
фонду «Подолаємо туберкульоз 
разом» проводиться щоденне 
забезпечення ліками хворих на 
мультирезистентний туберку-
льоз. У присутності медичних 
сестер хворі вживають ліки. 

Впродовж минулого року 18 
хворих — жителів району — дві-
чі на місяць отримували про-
дуктові набори на загальну суму 
17790 грн.

Всесвітній день боротьби з 
туберкульозом відзначають 24 
березня. З цієї нагоди районна 
організація ТЧХУ надала благо-
дійну допомогу Київському об-
ласному протитуберкульозному 
диспансеру — 250000 однора-
зових медичних масок на суму 
82500 грн.

Лідія Заїченко, голова РОТЧХУ

ПОДОЛАЄМО 
ТУБЕРКУЛЬОЗ 
РАЗОМ

ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ МЕДИКІВ ТА НАУКОВЦІВ
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Вам необхідно змінити тактику і переглянути свої цілі. 
Проявляйте обережність з партнерами, колегами і родича-
ми. Уникайте крайнощів. Рівномірно розподіляйте роботу, 
щоб вчасно все завершити!

ТЕЛЕЦЬ
Задля досягнення успіху, треба розпочати зміни з себе: 

відмовитися від деяких звичок, старих стереотипів, не-
здійсненних фантазій. Успіх залежить від того, наскільки 
ви змогли позбутися власних помилок. Бійтеся залишити-
ся на самоті.

БЛИЗНЮКИ
Остерігайтеся здійснювати бездуховні, аморальні 

вчинки. Це позначиться на вашій майбутній долі. Мрія 
легко і швидко отримати бажане може привести вас до 
прорахунків, втрати авторитету і можливостей. 

РАК
Вас чекають сімейні проблеми, які важко буде виріши-

ти. Бажано не впадати у відчай і набратися терпіння, змі-
нити свої погляди. Небезпечно залишатися безтурботними 
і не думати про майбутнє. Внесіть ви зміни у життя, а не 
саме життя зробить це за вас.

ЛЕВ
Вам бажано вдатися до сміливих, рішучих дій. Бій-

теся звинувачувати когось конкретно, не маючи доказів. 
Будьте готові гідно зустріти критику на свою адресу. Не 
забувайте стежити за своєю зовнішністю і своїми словами.

ДІВА 
Вам потрібно докласти багато сил, щоб вийти з важкої 

фінансової ситуації. На жаль, ніхто не зможе вам допо-
могти. Спробуйте змінити ставлення до людей, дивитися з 
позиції духовного змісту, а не їх матеріального становища.

ТЕРЕЗИ
На вас чекає непростий період. Не падайте духом і не 

втрачайте віру в справедливість. Застосовуйте своє вмін-
ня згладжувати гострі кути і знаходити компроміс. Не 
тримайте на інших образу і злість, прощайте їм слабкості.

СКОРПІОН
Ви можете зробити велику помилку, якщо вчините 

егоїстично, жорстко — це коштуватиме довіри дорогої 
для вас людини або партнера. Відмовившись від спів-
праці, любові, дружби і своїх зобов’язань, ви залишитеся 
наодинці.

СТРІЛЕЦЬ
Почнеться активний період у житті. Вам необхідно 

зміцнити авторитет, домогтися нових пропозицій, знай-
ти нових партнерів, укласти договори. Ви зможете все це 
зробити, якщо переглянете свій погляд на життя, цінува-
тимете ідею, а не гроші.

КОЗЕРІГ
Вас чекає стрімка кар’єра. Зі зміною свого становища 

бажано одночасно змінювати свій світогляд, погляди, але 
не в бік матеріального, земного, а в бік духовного і боже-
ственного. Не будьте самовпевненими.

ВОДОЛІЙ
Для здійснення нових планів вам необхідно розібрати-

ся у стосунках з партнерами, друзями. Уникайте незрозу-
мілих ситуацій. Вам складно буде зробити вибір через від-
сутність свого інтересу. Бійтеся зрадити власні принципи. 

РИБИ
Вас буде мучити ідея, на якій ви хочете побудувати 

своє майбутнє. Необхідно поступово її втілювати в життя. 
При цьому не зволікайте, але й не поспішайте, не відмов-
ляйтеся від спілкування з друзями. 
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Вітаємо с днем народження 
депутата Боярської міської ради чотирьох скликань 
Боднюка Олександра Володимировича 

Друзі та колеги
ГО «Наше місто»

Бажаємо міцного здоров’я, щастя й добра. 

І дякуєм Богу за все, що дає,

Ну, а найперше, що ти у нас є!

Щоб лихо і труднощі тебе обминали, 

Зозулі сто років життя накували.

Хай будуть поруч Віра і Надія,

Як два крила, що впасти не дадуть,

Хай Матір Божа тебе оберігає,

Міцне здоров’я посилає.

Хай майбуття буде гарним і світлим,

Хай тебе люблять і шанують  всі на світі.

Втрачений диплом КХ №40034126 та додаток 
12 ВП №422344 Боярського коледжу екології та природних 
ресурсів, виданий Єгошиній Катерині Костянтинівній у 2011 р., 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на    право особистої власності на жилий буди-
нок за адресою: м. Боярка, вул. Світлогірська, № 38, що нале-
жить Шляховому Леоніду Миколайовичу, видане виконавчим 
комітетом Боярської міської ради 29.11.1994 р., 
вважати недійсним

Втрачений учнівський квиток ДоГоТНЗ, МЦЮН 
м. Києва, серія КВ № 09924817,  виданий Печеніній Анні Генадіївні, 
вважати недійсним

Т І Л Ь К И  1  Д Е Н Ь !

30 БЕРЕЗНЯ
ПОНЕДІЛОК

 З 9:00 ДО 15:00

КУПУЄМО

ВОЛОССЯ
НАТУРАЛЬНЕ ВІД 30 СМ, СИВЕ ТА ФАРБОВАНЕ ВІД 

40 СМ (ДЛЯ ТЕАТРІВ ТА КІНОСТУДІЙ),
 ОПЛАТА ЗА ПРЕЙСКУРАНТОМ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІНИ
НАЙДОРОЖЧІ 

СТРИЖКА ВІД 40 СМ — БЕЗКОШТОВНО,
А ПОНАД 40 СМ — ОПЛАЧУЄМО ПРОЇЗД

ГОДИННИКИ
СТАРІ, ЗЛАМАНІ

У ЖОВТОМУ КОРПУСІ

АДРЕСА: вул. Молодіжна, 26 
Будинок побуту, 2 пов, перукарня

тел.: (066) 060-31-39, (096) 59-27-731

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

• Експертна оцінка майна 
(будинку, квартири, земельної

ділянки, автомобілів);

• Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок;

• Землевпорядні роботи;
• Послуги БТІ

ТОВ «Лідер Плюс» 
надає послуги:

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

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

Надаються безкоштовні консультації

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

У Боярському краєзнавчому 
музеї відбулось відкриття             
виставки сакрального живопису     
художника Андрія Коваленка.

Це вже друга персональна 
виставка робіт нашого земляка. 
Андрій Коваленко за освітою — 
архітектор. Одним з перших 

САКРАЛЬНИЙ ЖИВОПИС АНДРІЯ КОВАЛЕНКА

його кроків на творчій духовній 
ниві стало проектування та спо-
рудження каплиці на честь Іо-
анна Хрестителя біля боярсько-
го кладовища. А іконопис, як 
зазначив сам автор, став логіч-
ним продовження потреби душі 
звернутися до духовних витоків, 
до християнської віри. 

Всього на виставці пред-
ставлено понад 25 робіт, які 
створені фактично за один рік. 

Відчуйте особисто надзви-
чайно сильну позитивну енер-
гетику, яку випромінюють ро-
боти Андрія Коваленка. 

Виставка триватиме до 12 квіт-
ня (вул. Жовтнева, 49, тел.: 35-577). 

подається мовою оригіналу


