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МУЗИЧНИЙ ДАРУНОК
УКРАЇНСЬКИМ В О Ї Н А М

Мирне дитинство наших дітей, рідну землю, традиції,
мову та культуру захищають воїни української армії. І хоча
державна політика попередньої влади була направлена на
цілеспрямоване знищення Збройних Сил України, військовослужбовці залишалися вірними присязі. Саме такі думки
сповнювали усіх учасників незвичайного концерту, який
відбувся 2 квітня на території батальйону зв'язку військової
частини А0799 у Віті Поштовій.
В минулому номері (“Боярка
інформ”, № 6 від 28.02.2014)
ми вже повідомляли про ініціа
тиву боярчан щодо надання
матеріальної підтримки вій
ськовослужбовцям з Віти Пош
тової. Колектив КиєвоСвято
шинського районного центру
творчості молоді "Оберіг" та
кож відгукнувся на заклик не
байдужих боярчан про допо
могу військовослужбовцям.
Як розповіла директор ЦТМ
"Оберіг" Надія Скакодуб, ініці
ативу підтримали всі праців
ники закладу: від директора і
до прибиральниці. Кожен пра
цівник центру виділив свій од
ноденний заробіток на потре
би захисту Вітчизни. На зібра
ні кошти було придбано
пральну машину та мікрохви
льову піч.
29 березня 2014 р. Надія
Скакодуб завітала до військо
вої частини і під час зустрічі з
командиром батальйону Євге
нієм Лисенком передала пода
рунки. Та на цьому дружба між
колективами не завершилась.
Вихованці трьох студій район
ного центру творчості молоді
"Оберіг" підготували для воїнів
яскравий концерт, а малюнки
вихованців зразкової студії об
разотворчого мистецтва "Зви
чайне диво" під керівництвом
Тетяни Поліщук стали пода
рунками. Важко передати сло
вами атмосферу, яка панувала
у просторому приміщенні ка
зарми, на час концерту вико
ристаної у якості актової зали.
Військовослужбовці та чле
ни їх сімей з дітьми дуже тепло
приймали кожен номер про

грами. До речі, кон
церт вела заступник
директора Тетяна
Мельник. Юні зірки
"Оберегу" були тро
хи схвильовані та
збуджені  виступа
ти у військовій час
тині їм ще не дово
дилося.
Програму відкри
ла Аліна Солоненко,
вихованка народної
студії естраднона
родного співу "Пер
лина" під керівниц
твом Оксани Нури
щенко.
Дарували
свої пісні й інші ви
хованці Оксани Ми
колаївни:
Аліна
Ситниченко, Маша
Алєйнік, Катерина
Фаюра, Аня Савчен
ко, Коля Шатков
ський, Наталія Пацьора, Олек
сандра Савчук та Анжеліка
Плєвако.
Що стосується самої Оксани
Нурищенко  вона також пора
дувала господарів, адже ра
зом зі своїми подругами Люд
милою Яковенко і Тетяною
Зубковою, членами гурту
"ТріоРіо", також заспівала
кілька пісень.
Яскравими танцювальними
номерами концертну програ
му доповнили народна студія
бального танцю "Ритми" під
керівництвом Ольги Зарицької
та зразковий хореографічний
ансамбль "Сонечко" під керів
ництвом Галини Лебіги та
Андрія Дворака.
На завершення прозвучали

слова щирої подяки
за вірність Батьків
щині та народу Ук
раїни, а також тра
диційне
вітання,
яким "Оберіг" зав
жди завершує усі
свої святкові захо
ди: "Ми любимо
вас!"
На прощання бу
ли щирі усмішки,
слова вдячності від
імені
особового
складу командира
батальйону підпол
ковника
Євгенія
Лисенка, фото на
згадку та екскурсія
територією
вій
ськової частини.

Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

www.boyarkainform.com

Читайте “Бояркаінформ” на
сторінках

КП “ІА “Бояркаінформ”
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 березня 2014 року
№ 01-16/115
м. Боярка
Про скликання пленарного засідання
чергової 44 сесії Боярської міської ради
VІ скликання
Відповідно до п.8 ч.4 ст.42 та ч.4 ст. 46 Зако
ну України "Про місцеве самоврядування в
Україні", 
Скликати пленарне засідання чергової 44 сесії
Боярської міської ради 10 квітня 2014 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні НОК Київського вій
ськового ліцею ім. І.Богуна (вул. Хрещатик, 103).
На розгляд сесії передбачається внести такі
питання:
1. Про звернення Боярської міської ради до
Верховної Ради України щодо надання місту Бо
ярка статусу міста обласного значення.
Доповідач: Скочко В. А.  перший заступ
ник міського голови
2. Звіт про виконання міського бюджету за
2013 рік.
Доповідач: Скочко В. А.  перший заступ
ник міського голови
3. Про внесення змін до рішення позачергової
41 сесії Боярської міської ради VІ скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 "Про затвердження
міського бюджету на 2014 рік".
4. Звіт про діяльність КП "БояркаВодоканал"
міста Боярка за 2013 рік
Доповідач: Кухарець В. А.  заступник місь
кого голови
5. Звіт про діяльність КП "БГВУЖКГ" за 2013
рік
Доповідач: Кухарець В. А.  заступник місь
кого голови
6. Про звернення Боярської міської ради до
Верховної Ради України щодо посилення на за
конодавчому рівні контролю за діяльністю лом
бардів на території України.
Доповідач: Скочко В. А.  перший заступ
ник міського голови
7. Про дострокове припинення повноважень
депутата міської ради Кириченка А. А.
Доповідач: Яник Я .М.  секретар ради
8. Про скасування постійної комісії з питань
комунальної власності, приватизації, залучення
інвестицій, капітального житлового та шляхово
го будівництва та зміни кількісного та персо
нального складу постійних депутатських комісій.
Доповідач: Яник Я. М.  секретар ради
9. Про внесення змін до складу Комісії з кон
курсного відбору суб'єктів оціночної діяльності з
експертної грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення на те
риторії м. Боярка, що підлягають продажу.
Доповідач: Скочко В. А.  перший заступ
ник міського голови
10. Про внесення змін до складу постійної кон
курсної Комісії по відбору суб'єктів оціночної ді
яльності з експертної грошової оцінки комуналь
ного майна.
Доповідач: Скочко В.А.  перший заступник
міського голови
11. Про внесення змін до Положення про по
рядок організації та проведення відчуження ко
мунальної власності територіальної громади
м. Боярка.
Доповідач: Скочко В. А.  перший заступ
ник міського голови
12. Про надання пільги по сплаті земельного
податку ДТГО "ПівденноЗахідна залізниця" на
2014 рік.
Доповідач: Скочко В.А.  перший заступник
міського голови
13. Про передачу будинку на баланс ОСББ
"Геолог" в м. Боярка.
Доповідач: Кухарець В. А.  заступник місь
кого голови
14. Про затвердження Правил користування
водозабірними спорудами для задоволення
питних та інших потреб населення, зон санітар
ної охорони джерел водопостачання, обмежен
ня або заборони використання підприємствами
питної води в промислових цілях на території
м. Боярка.
Доповідач: Кухарець В. А.  заступник місь
кого голови
13. Про призначення директора КП "ІА
"Бояркаінформ".
Доповідач: Дубовецький В .М.  заступник
міського голови
14. Про затвердження нового персонального
складу Редакційної ради КП "ІА "Боярка
інформ".
Доповідач: Дубовецький В. М.  заступник
міського голови
15. Архітектурні питання.
Доповідач: Романюк А. О.  головний спе
ціаліст з питань архітектури
18. Земельні питання.
Доповідач: Ситніченко Т. О.  спеціаліст І
категорії по земельних питаннях
19. Різне.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ВОДИ НЕ БУЛО ДО ВЕЧОРА

Як повідомив "Боярка
інформ" директор КП
"БояркаВодоканал"
Микола Давиденко, ава
рія досить серйозна і
потребувала заміни час
тини труби. Тому з 12
години до усунення ава
рійної ситуації практич
но половина міста зали
шалася без води.
Після проведених ре
монтних робіт відновле
но
водопостачання
о 19:50.

КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:

ОГОЛОШЕННЯ

ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

Фото

Навесні  білять дерева та бордю
ри.
Від їхньої сумлінної праці зале
жить чистота та краса наших ву
лиць.

факт

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу на визначення місця
і виконання проекту міжконфесійної каплиці на честь невинно
вбитих на Майдані українських новомучеників
Відповідно до рішення сесії Бо
ярської міської ради від 25.02.2014
р. № 43/1974, виконавчим коміте
том Боярської міської ради прово
диться конкурс з метою залучення
представників міжконфесійної гро
мади (духовенства) щодо визна
чення місця забудови на території
міста та виконання кращої проек
тної пропозиції міжконфесійної
каплиці на честь невинно вбитих на
Майдані українських новомучени
ків. Участь у конкурсі можуть брати
фізичні та юридичні особи, а також
громадські об'єднання.
Конкурсні пропозиції подаються
до виконавчого комітету Боярської
міської ради з 04.04.2014 р. по
04.05.2014 р. у письмовій формі із
зазначенням прізвища, імені, по
батькові та адреси особи, яка їх по
дає, у строк, передбачений в ін
формаційному повідомленні про
проведення конкурсу, але не менш
як протягом 30 днів з дати опубліку
вання повідомлення про його про
ведення.
Після чого питання буде винесе
не на розгляд постійної депутат
ської комісії з питань містобудуван
ня, архітектури, земельних ресур

КП «Боярка-Водоканал»
повідомляє:
Впродовж березня виконано:
 профілактичноремонтні роботи
на трансформаторних підстанціях;
 заміну двох насосних агрегатів
на свердловинах № 10 та № 14 у с.
Забір'я;
 включено в роботу нову артезі
анську свердловину по вул. Піща
ній, що дасть змогу значно збіль
шити подачу води мешканцям ста
рої частини міста;
 включено в роботу каналізацій
ну насосну станцію № 10 на каналі
заційному колекторі біля хлібозаво
ду в історичній частині міста;
 проведено ремонтні роботи піс
коловки № 2 на очисних спорудах
міста;
 проведено ревізію повітродувки
на очисних спорудах міста;
 прибрано санітарних зон на
об'єктах водоканалу.

У зв'язку з аварійною ситуацією, що
склалася 1 квітня
на напірному колекторі у районі
вул. Островського,
КП "Боярка-Водоканал"
змушене
було обмежити водопостачання.

Повсякденна праця двірників
малопомітна на перший погляд.
Вони постійно щось прибирають,
підмітають, взимку “воюють” зі
снігом, восени  з опалим листям.
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сів та адміністративнотериторі
ального устрою Боярської міської
ради для визначення конкретного
місця під забудову міжконфесійної
каплиці.
Про створення журі конкурсу та
про час і дату засідання на визна
чення кращої проектної пропозиції
міжконфесійної каплиці, буде про
інформовано додатково у засобах
масової інформації.
Адреса виконавчого комітету Бо
ярської міської ради: 08154,
м. Боярка, вул. Білогородська, 13,
контактний телефон: (04598) 41
815, Email: boyarkarada@ukr.net.
Відповідальний за організацію роз
гляду пропозицій конкурсу  голов
ний спеціаліст з питань архітектури
виконавчого комітету Боярської
міської ради Романюк
Андрій
Олександрович.
Конкурс здійснюватиметься у
відповідності до Закону України
"Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України "Про архі
тектурну діяльність", Порядку про
ведення архітектурних та містобу
дівних конкурсів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 25.11.1999 р. № 2137.

Шановні мешканці!
Відповідно до "Правил благо
устрою міста" та затвердженого
графіка вивозу твердих побуто
вих відходів, доводимо до Вашо
го відома, що вивезення побуто
вого сміття відбувається по вули
цях відповідно до графіка, про
який Ви можите дізнатися у дис
петчера ЖКГ.
Наполегливо просимо:
 виставляти сміття у відповід
них сміттєвих мішках та у відпо
відний до графіка день до 8:30;
 не викидати сміття з приват
ного сектора в контейнери бага
токвартирних сміттєвих майдан
чиків і баків;
 не звалювати гілля, ремонт
нобудівельні відходи, меблі та
інші габарити на сміттєві май
данчики.
Для вивезення гілля та великогабаритного сміття необхідно попередньо зробити заявку
у ЖКГ за тел.: 41-170, 40-357.
Мешканців, які не мають дого
ворів на вивезення ТПВ, для
уникнення штрафу, просимо тер
міново звернутися до ЖКГ (юри
дичнодоговірний відділ) та ук
ласти договір.

ДО УВАГИ
ПІДПРИЄМЦІВ ТА КЕРІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ БОЯРКИ!
Проводиться двомісячник бла
гоустрою міста Боярка. В рамках
даних заходів проводиться ре
конструкція клумб "Тарасівська"
та "Центральна".
Роботи по реконструкції бу
дуть виконуватись робітниками
комунального підприємства "Бо
ярське ГВУЖКГ". Юридичним
особам і підприємцям пропону
ється долучитися до спільної
справи. Для цього нам необхідні
оздоблювальні матеріали, квіти,
насадження.
Просимо не бути байдужими
до міста, в якому ми живемо, та
взяти участь в озелененні міста
Боярка.
Координатом цих робіт  про
відний інженер з благоустрою
КП
"БГВУЖКГ"
Максимлюк
Валентина Анатоліївна
(тел. 0675076742).
Про результати робіт буде по
відомлено у наступних номерах
газети.
Дякуємо за розуміння та спів
працю.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"
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Важливо
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ЗУСТРІВСЯ З АКТИВОМ
ВЕТЕРАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
2 квітня в актовій залі Боярської ЗОШ № 5
міський голова Тарас Добрівський зустрівся з керівниками та членами громадських
організацій ветеранів війни, Збройних Сил
та праці, воїнів-афганців тощо.
На початку зустрічі міський голова коротко
повідомив про основні події в місті, які відбува
лися впродовж останнього часу. Зокрема, роз
повів про святкування 200річчя з дня народ
ження Т. Г. Шевченка, про хід благоустрою, зу
пинився на неприємних моментах, зокрема,
зруйнуванні пам'ятника М. Островському біля
Боярського краєзнавчого музею. Тарас Григо
рович також поділився своїми думками щодо
зміни існуючого статусу міста Боярки на облас
ний.
Спілкування міського голови з ветеранами
досить швидко перейшло у формат запитання
відповідь.
Так, присутніх цікавило: чи буде відновлено
пам'ятник біля музею та пам'ятний знак "Бояр
каБАМ" на дорозі між Бояркою та Забір'ям . Та
рас Григорович доповів, що розслідуванням ак
тів зруйнування та понівечення пам'ятників у
місті займається КиєвоСвятошинський райвідділ
міліції. За дорученням міського голови, працівни
ки дільниці благоустрою КП "Боярське ГВУЖКГ"

два тижні тому привели у належний вигляд пам'ят
ний знак "БояркаБАМ". Керівництво Боярського
краєзнавчого музею має намір відновити і пам'ят
ник Миколі Островському.
Широке обговорення викликало питання здо
рожчання ліків у міських аптеках. Міський голова
пообіцяв, що проведе зустріч з власниками аптек.
"Я не можу безпосередньо вплинути на щось, ад
же формування цін  це справа підприємців. Але

ми можемо використати інші механізми допомоги
ветеранам, зокрема, фінансування по міській
програмі "Турбота".
Голова районної ради ветеранів Анатолій Пасто
венський висловив прохання щодо створення ві
деороликів із розповідями живих свідків Великої
Вітчизняної війни. На це міський голова зауважив,
що в місті вже видано дві книги спогадів бояр
ських ветеранів. Створення відеофільмів  цілком
реальне завдання у тісній співпраці з КП "ІА "Бояр
каінформ". Тарас Добрівський наголосив, що
міська влада завжди пам'ятає про ветеранів і в си
лу своїх можливостей дбає про них.
Голова організації воїнівінтернаціоналістів Ла
риса Козленко розповіла присутнім про співпра
цю членів організації з учнями Боярської ЗОШ
№ 5. Вже розроблено план надання допомоги ве
теранам за безпосередньою участю школярів 
таке собі відтворення "тимурівського руху".
Чимало питань стосувалося і благоустрою, що
засвідчило небайдуже ставлення жителів поваж
ного віку до зовнішнього вигляду міста, чистоти,
наведення благоустрою та прагнення якось долу
читися до спільної роботи.
На завершення зустрічі було обговорено підго
товку до святкування Дня Перемоги та інших виз
начних подій.
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ОБРАНО НОВЕ КЕРІВНИЦТВО
«СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ»
За участі голови Київської обласної облдержадміністрації Володимира Шандри відбулася
звітно-виборча конференція Київської обласної
організації Всеукраїнської
ГО інвалідів "Союз Чорнобиль України".
Після звіту голови облас
ної організації Всеукраїн
ської ГО інвалідів "Союз
Чорнобиль України" відбу
лися вибори голови. Ним
став Іван Дерда, голова ра
йонної організації інвалідів
Чорнобиля, голова Києво
Святошинської громадської
ради при РДА. Також було
переобрано заступників го
лови організації та членів
ревізійної комісії.
Під час конференції обго
ворено й питання відзна
чення 28ої річниці аварії на
Чорнобильській АЕС. За

словами Івана Дерди, у за
гальноосвітніх навчальних
закладах планується про
вести уроки мужності, при
свячені подвигу ліквідато
рів"чорнобильців", у насе
лених пунктах  мітингирек
вієми з ушанування героїз
му тих, хто в ті чорні для
Вкраїни дні зміг приборка
ти, здавалось, такий мир
ний атом…
"До того ж,  коментує
Іван Іванович,  ми плануємо
звернутися до голів місце
вих рад із проханням у по
минальні дні профінансува
ти поїздку в Чорнобильську
зону тим, хто давно вже не
був на своїй малій батьків
щині. Але заявки потрібно
буде подавати заздалегідь,
аби ми мали змогу сформу
вати списки на отримання
спеціальних перепусток".
Наталка Куцак

НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ:

ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕНЬ ТРИВАЄ
У Київській облдержадміністрації відбулось засідання експертної комісії
щодо затвердження кандидатур на посади голів
райдержадміністрацій під
керівництвом Володимира
Шандри. У зв'язку з негативними відгуками громади та рішенням експертної
комісії відбулись заміни
кандидатів у конкурсному
відборі.
"Ті кандидати, які пройшли
експертну оцінку та мають
позитивні відгуки від грома
ди району, вже подані на за
твердження у Кабмін. Я вва
жаю таку процедуру призна
чень держпосадовців прик
ладом формування нового
громадянського суспільс

тва",  зауважив голова.
Актуальним у критеріях від
бору стало бачення кандида
тами реалізації антикоруп
ційної програми, люстрації,
кадрових змін та стратегічно
го плану розвитку району,
враховуючи його проблема
тику та специфіку. Також
звернули увагу на те, чи змо
же людина консолідувати
сільських та селищних голів,
громаду.
Засідання стало заключ
ним у процесі відбору канди
датів на посади голів рай
онних держадміністрацій у
Київській області. Громад
ська рада при облдержадмі
ністрації виконує дорадчо
консультативну функцію у
прийнятті рішень.

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ, АЛЕ Й СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Події останніх місяців сколихнули українське суспільство. Впродовж кількох
буремних місяців відбувався процес самоорганізації
громадян по всій країні і Боярка не стала винятком. Нині у жителів міста на слуху
такі поняття, як "Самооборона Боярки", "Народна рада Боярки", "Народне віче"
тощо. Безперечно, все це
свідчить про бажання активно впливати на життя
країни та нашого міста зокрема.
Під час зустрічей люди по
стійно обговорюють, критику
ють, сперечаються, намага
ються щось змінити. Зокрема,
члени створеної місяць тому
громадської організації "На
родна рада Боярки" почали
регулярно відвідувати усі засі
дання профільних депутат
ських комісій.
Як оцінити сучасні процеси
самоорганізації населення?
Чого хочуть досягти активісти
новоствореної Народної ради
Боярки?
Про це газеті розповіли її
члени.
Віктор Яровий, голова
ОСББ "Зоряний-Боярка",
член виконкому Народної
ради Боярки:
 Народну раду Боярки було

створено з числа активних та
небайдужих боярчан, які ма
ють намір зробити всій внесок
у розбудову рідного міста. На
мою думку, основна мета на
шої роботи  здійснювати ре
альні кроки до створення гро
мадянського суспільства, що
передбачає тісну співпрацю
влади і мешканців міста. Розу
мію, що це доволі тернистий
шлях, але іншого просто не іс
нує. Адже влада має бути під
контрольною народу. У пер
спективі ГО "Народна рада Бо
ярки" має усі шанси перерос
ти в лідера територіальної
громади міста. Але для цього
нам потрібно ще дуже багато
працювати.
Відбувається
структуризація громадської
організації за аналогією з Бо
ярською міською радою. Так,
вже розпочали свою роботу
комісії, члени яких намагають
ся скоординувати свої зусил
ля з роботою депутатів міської
ради. І хоча членам нашої ор
ганізації ще бракує досвіду і
терпіння, сподіваюсь, така
співпраця принесе користь
нашій Боярці.
В'ячеслав Сенчук, координатор виконкому Народної ради Боярки:
 На Народному віче Боярки
було схвалено ідею створити
об'єднання громадян, покли

кане сприяти забезпеченню
норм Конституції, зокрема на
йактуальнішої сьогодні  нор
ми прямого народовладдя.
Отже, основне завдання На
родної ради  здійснювати
контроль за діяльністю влади
та впливати на неї з метою за
хисту інтересів громади міста.
Процес її створення був
максимально демократичним:
ініціативу щодо громадського
об'єднання підтримало віче,
де розпочали приймати заяви
про вступ до Народної ради. А
вже 7 березня відбулись уста
новчі збори за присутності 58
учасників. На цих же зборах
було створено робочий орган
об'єднання  виконавчий комі
тет Народної ради у складі 15
осіб.
На даний час проведено
низку засідань виконавчого ко
мітету, вже двічі відбулися за
гальні збори, на яких затвер
джено Статут, основні напрям
ки роботи та перші комісії.
Якимись значними результа
тами хвалитись ще зарано, але
вже ретельно вивчаються важ
ливі для міста питання, напра
цьовуються пропозиції, реко
мендації, а інколи й вимоги до
влади щодо їх вирішення.
Зі своїми пропозиціями та
повідомленнями можна звер
татися до наших активістів за

телефонами: (063) 7691170
Анна Тимченко, (096) 1853217
Світлана Камінська, (095) 581
5723 Людмила Казановська.
А що з цього приводу дума
ють керівники міста?
Своїми думками ділиться
міський голова Боярки
Тарас Добрівський:
 У місті вже є чимало гро
мадських організацій. Вете
ранські  опікуються ветерана
ми та інвалідами, спортивні 
дбають про розвиток фізкуль
тури і спорту, організації еколо
гічного спрямування намага
ються зробити свій внесок у
поліпшення довкілля, такі як
“Відродження Притварки”. Я
щиро вітаю діяльність усіх не
байдужих громадян та громад
ських організацій, які намага
ються зробити для рідного міс
та щось добре. Щодо Народної
ради Боярки, поки що нічого
особливого сказати не можу.
Знаю, що її члени активно від
відують засідання постійних
депутатських комісій, намага
ються вникнути в суть роботи
Боярської міської ради. Нас
кільки буде конструктивною та
корисною для міста в цілому
робота НРБ  покаже час. Місь
ка рада підтримує усі проекти,
які йдуть від жителів міста, че
каю і від Народної ради конс
труктивних дій.

Секретар Боярської міської ради Ярослав Яник:
 Неодноразово мав можли
вість зустрічатися з членами
Народної ради на засіданнях
профільних депутатських ко
місій міської ради. Про ко
ристь від їхнього втручання
мені поки що важко говорити.
Я цілком розумію прагнення
громадян бути в курсі того, що
відбувається в місті, яким
шляхом воно розвивається.
Переконаний, що без підтрим
ки громади наші зусилля нічо
го не варті.
Нині ж присутність членів
НРБ створює, на жаль, більше
клопоту, ніж приносить корис
ті. Але я думаю, що все згодом
зміниться. Як секретар міської
ради я радий бачити пред
ставників громадськості на
наших засіданнях, сесіях. Гро
мада має повне право знати
про все, що відбувається в
місті. Але до членів Народної
ради маю прохання: залучати
до участі в роботі комісій лише
необхідну кількість фахівців,
які можуть принести реальну
користь. Ми готові дослухати
ся до думок громади  це наш
обов'язок, але і з боку грома
ди хочеться відчувати парт
нерське ставлення та повагу.
Тетяна Зубкова
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ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ:
«НАВЧАЄМОСЬ, ГРАЮЧИ»
З
метою
покращення
якості
навчально-виховної роботи з
дітьми з питань особистої безпеки та
захисту життя
в ДНЗ "Іскорка" проведено
Тиждень безпеки дитини.
До різнопла
нових навчаль
новиховних
заходів залуча
лися вихованці
молодших, се
редніх та стар
ших груп. Діти
взяли активну
участь у дидак
тичних
іграх
"Чим
можна
гратися", "Користь і небезпека", а також
у сюжетнорольових іграх "Світлофор",
"Юні пожежники". З вихованцями прове
ли тематичні бесіди, заняття, а наймо
лодші стали учасниками театралізованої
вистави "Кицьчин дім".
Незабутні враження діти отримали від
екскурсії до пожежної частини. Хлопчаки
уявили себе рятівникамипожежниками,
особливо, коли їм дозволили посидіти у
справжній пожежній машині чи власно
руч загасити вогонь. А чого варте було

приміряти на себе частини спецодягу!
Дівчатка більш впевнено себе почували
за пультом диспетчера, проте також за
любки приміряли каски.
Після такої подорожі малюки заходи
лися малювати героївпожежників та
працювали над аплікаціями "Пожежні ма
шини". Згодом ці витвори мистецтва
потрапили до працівників пожежної час
тини. А найголовніше, що засвоїли діти
після екскурсії: вогонь  це не забавка!
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«ВІД ПІЗНАННЯ ДО ТВОРЧОСТІ»
Авторська майстерня вихователя
Любові Суєтової
Навчально-виховна діяльність
з дітьми - вияв творчості вихователя із залученням до пошуководослідницької діяльності, до успішного рішення різних завдань.
Структурно вірно вибраний шлях
реалізації завдань сприяє цілісному усвідомленню теми, досягненню мети.
При таких підходах розвивальний
та вихований ефект є очевидним.
Спілкування з дорослими допо
може дитині опанувати цей великий
предметний і природний світ. Педа
гог має зорієнтувати дітей на діяль
ність, коли кожен має право на
власну думку, можливість помили
тися, а ще більшу можливість їх
виправити шляхом спроб, спільного
пошуку та діалогу.
Саме про це йшлося на автор
ській майстерні у ДНЗ  ЦРД "Дже
рельце". Вихователі ДНЗ Києво
Святошинського району мали змо
гу взяти участь у обговоренні пошу
ководослідницької діяльності дош
кільнят. План роботи передбачав
теоретичну та практичну частини.
Вихователь Любов Суєтова про
демонструвала мультимедійну пре
зентацію, використовуючи фото, а
також приклади роботи з дітьми.
Любов Анатоліївна наголосила,
що навчання повинне бути діалогіч
ним, де вихователь і діти є партне
рами в пізнавальній діяльності.
Перегляд практичної роботи з

дітьми 5го року життя сприяв виз
наченню індивідуальності, самобут
ності дитини та успішності кожного
в спільній праці. Вихователь не
вкладав готові знання в голови, а
намагався навчити шукати відповіді
на власні питання.
Тема заняття: "Земля  планета
Сонячної системи". Діти мали мож
ливість висловити своє ставлення
до навколишнього світу, демонс
трували уміння елементарно орієн
туватися на глобусі. Всі присутні
взяли участь у діловій грі "Коло
ідей".
Моделюванням одного робочого
дня з дітьми завершилась практич
на частина, яка пройшла цікаво,
нестандартно. Тут вихователі про
являли свою креативність та попов
нили скарбничку педагогічного дос
віду.
Всі педагоги, які брали участь,
одноголосно погодились: пошуко
водослідницька діяльність ство
рює передумови для особистісного
зростання, а найголовніше  є сти
мулом пізнання та розвитку дитячих
інтересів, інтелектуального росту.
Методист районного ІМЦ Л. Джи
жуленко відзначила інноваційність
підходів, творчість вихователя. Її
навчальновиховна діяльність наб
лижена до інтересів дитини, напов
нює відчуттям радості пізнання, від
криття, інтелектуального задово
лення.

НА ВІДПОЧИНОК - ДО ІСПАНІЇ
Між службою у справах дітей та сім'ї Київської обласної держадміністрації та Іспанською
благодійною асоціацією
"Підтримка дитинства"
укладено договір щодо
організації відпочинку
дітей Київської області з
березня 2014 року по
березень 2015 року у
м. Сарагоса.
Начальник служби Сергій
Андріяш та президент асо
ціації Едуардо Пуенто Гуе

Зустрічі

тас досягли певних домов
леностей. Таким чином, до
Іспанії направлятимуть на
відпочинок дітейсиріт, ді
тей, позбавлених батьків
ського піклування, дітей з
багатодітних та малозабез
печених сімей, вихованців
шкілінтернатів, дитячих
будинків сімейного та змі
шаного типів, дітей з при
йомних сімей, дітей, які
постраждали
внаслідок
аварії на Чорнобильській
АЕС, дітей, які перебувають

у центрах соціальнопсихо
логічної реабілітації та ді
тей, які опинилися у склад
них життєвих обставинах
віком від 6 до 18 років.
Співпраця служби у
справах дітей та сім'ї обл
держадміністрації з благо
дійною асоціацією "Під
тримка дитинства" на
дасть можливість дітям,
які потребують особливої
уваги зі сторони держави,
оздоровитись та отримати
соціальну реабілітацію.

ПОГОРТАЛИ СТОРІНКИ
НАШОЇ ГАЗЕТИ РАЗОМ

У Центрі соціально-психологічної
реабілітації 1 квітня відбулася зустріч
представників громадськості міста з
керівництвом Комунального підприємства "Інформаційне агентство
"Боярка-інформ".
Ганна Коваленко  в.о. директора  роз
повіла присутнім про діяльність підпри
ємства, функціонування сайту та прове
дення рекламної роботи. Вона окремо
зупинялася на проблемах фінансування,
виживання у складні часи економічної
кризи, на обмежених можливостях штату
редакції. Зокрема, урізаний на цей рік
бюджет ледве дозволяє зводити кінці з
кінцями, проте жодного зриву випуску
газети "Бояркаінформ" редакція не при
пустилася.
Головним своїм завданням редакція
вбачає інформувати жителів Боярки про
рішення, які ухвалюються міською радою
і виконкомом, повідомляти про події в
соціальнополітичному та культурно
мистецькому житті міста. Не залишають
ся поза увагою проблеми освітян, ліка
рів, ветеранів, пільгових верств населен
ня тощо. Окремо висвітлюються пробле
ми і здобутки молоді, громадських орга
нізацій.
Головний редактор газети "Боярка
інформ" Тетяна Зубкова наголосила, що

за минулий рік редакції вдалося, попри
фінансові труднощі, налагодити різнобіч
не з журналістського погляду звернення
до різних стилів і жанрів. Звичайно, ро
бота видання потребує вдосконалення, в
тому числі в частині передплати і розпов
сюдження, реклами.
Йшлося також про відсутність у редак
ційному фінансуванні гонорарної оплати
за якісні журналістські матеріали, що
впродовж останнього року значно обме
жило наповнюваність "редакційного порт
фелю" новими цікавими матеріалами. І
принагідно запросила усіх присутніх до
лучатися до наповнення сторінок газети
корисною та потрібною інформацією.
Керівник соціальноаналітичної служби
Центру Марія Кириленко, яка проводила
цю зустріч, а також інші її учасники ви
словили свої оцінки і побажання, поста
вили журналістам ряд запитань, на які
одержали вичерпні відповіді.
Мабуть, не випадково обговорення ді
яльності інформагентства відбувалося 1
квітня  а це, як відомо, день сміху, жар
тів. Загальна атмосфера обміну думками
була доброзичливою і щирою. Було наго
лошено, що сторінки газети відкриті для
публічного обміну думками, інформації.
Інф. "Боярка-інформ"

МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ – ЗА
БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ!
З 17 по 28 березня
2014 року управлінням
освіти, молоді та спорту
Києво-Святошинської РДА та Києво-Святошинським районним
центром творчості молоді "Оберіг" було проведено районний етап
Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу
"Молоде покоління за
безпеку дорожнього руху", який проводиться
центром безпеки життєдіяльності КЗ КОР "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини".
Мета конкурсу  збагатити знання
дітей новою інформацією про доро
ги і Правила дорожнього руху, вдос
коналити знання про перехрестя,
дорожню розмітку, світлофори та
пішохідні переходи, розвивати
вміння і навички, свідомо дотриму
ватися Правил дорожнього руху,
щоб запобігти травматизму та не
щасних випадків.
У конкурсі взяло участь близько
60ти дитячих робіт з навчальних

закладів району. Перемогу здобули
та представлятимуть КиєвоСвято
шинський район на всеукраїнсько
му конкурсі Антипенко Катерина,
Рябцева Поліна  вихованки студії
образотворчого мистецтва "Каліп
со" та Чижова Ірина, Мецгер Мари
на  вихованки зразкової студії об
разотворчого мистецтва "Звичайне
диво" (КСР ЦТМ "Оберіг"). Вітаємо
дівчаток та бажаємо їм перемоги у
наступному етапі конкурсу!
Тетяна Скочко

¡ÓˇÍ‡
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РОЗПОЧАЛИСЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПРИСТРАСТІ
29 березня на партійних з'їздах найвпливовіші
українські партії офіційно висунули кандидатів
на посаду Президента України
на позачергових виборах 25 травня.
Синьо-жовті прапори, церковний передзвін, що огорнув оксамитовими звуками
численне зібрання на Софійському майдані в столиці,
молитва "Отче наш", яку ти-

сячі людей повторювали разом зі святішим патріархом
Філаретом. Так розпочався
ХІІ з'їзд ВО "Батьківщина".
Приємною
несподіванкою
стало виконання Соломією
Лук'янець Духовного і Держав
ного гімнів України. Своїм дзвін
ким чистим голосом вона прак
тично причарувала присутніх.
На з'їзді "Батьківщини" висту
пили: експрезидент Грузії Ми
хайло Саакашвілі; генеральний
секретар Міжнародного демок
ратичного союзу Ейрік Моен,
Президент Словенської Демок

ратичної Партії, двічі прем'єр
міністр Словенії Янез Янша;
члени параолімпійської збірної
України Григорій Вовчицький та
Олександра Кононова, Юрій Лу
ценко та прем'єрміністр Украї
ни Арсеній Яценюк.
Один з параолімпійців
подарував Юлії Тимошен
ко білу троянду  символ
чистоти і мужності.
Під час свого виступу лі
дер партії "Батьківщина"
закликала всіх кандидатів
у президенти України від
мовитися від зовнішньої
рекламної агітаційної кам
панії та сконцентруватися
на взаємних дебатах що
до своїх програм розвитку
України.
Також
екс
прем'єрка сказала, що се
ред пріоритетів нової вла
ди мають стати виховання
та освіта, а формування
середнього класу є "одні
єю з гарантій незалежнос
ті та процвітання".
Серед
несподіванок
з'їзду  знайомство з акти
вістами Євромайдану, які ста
нуть її довіреними особами у
президентській виборчій кампа
нії: один з польових командирів
Сергій Мітрофанський, волон
тер Юлія Пасєка, київський лі
кар Максим Іонов, кухар Любов
Лавриненко, учасник однієї з
сотень Самооборони Василь
Мізернюк, які з перших днів ви
борювали на Майдані перемогу.
З'їзд партії "Батьківщина" од
ноголосно підтримав висунення
Юлії Тимошенко кандидатом у
президенти України.

На з'їзді у Києві ВО "Свобода" одностайно висунула
кандидатом в президенти
Олега Тягнибока.
Для націоналістів нинішній
з'їзд став нагодою не лише ви
сунути кандидата в президенти,
але й підбити проміжні підсумки
нового у своїй історії етапу  пе
ребування у владі: у числі інших
перед делегатами виступали
члени уряду та голови обласних
адміністрацій від "Свободи". Під
час свого виступу лідер партії
наголосив, що майбутні прези
дентські вибори мають повер
нути довіру народу до влади.
"Тому це будуть чи не перші ви
бори в Україні, які не можна бу
де назвати "боротьбою політич
них технологій" чи "грошових
мішків". Це будуть вибори ідео
логічні",  наголосив Тягнибок.

На з'їзді Партії регіонів рішенням більшості делегатів кандидатом у президенти обрано Михайла Добкіна. Але про свої
президентські амбіції заявили одразу
четверо членів Партії регіонів: Михайло
Добкін, Сергій Тігіпко, Юрій Бойко та
Олег Царьов.
Дані соціології твердять, що найвищий
рейтинг на сьогодні має пан Тігіпко, однак
"донецьке ядро" партії схильне ставити саме
на Добкіна. Саме його кандидатура набрала
необхідну кількість голосів.
У своєму виступі перед голосуванням де
легатів з'їзду Добкін, який уже зареєстрова
ний ЦВК як кандидатсамовисуванець, зая
вив, що "чим би не завершилася президент
ська кампанія, він ніколи не кине своїх вибор
ців і партію".
За словами ексгубернатора Харківщини,

він домагатиметься ухвалення закону про за
борону проведення силовими структурами
перевірок підприємств. "Політичних репре
сій в Україні не буде",  наголосив Добкін,
якому суд 11 березня в рамках розслідуван
ня справи про посягання на територіальну ці
лісність України призначив домашній арешт.
У свою чергу одразу кілька парторганізацій
обласного, міського і районного рівня відмо
вилися підтримувати на виборах цю канди
датуру і направили до президії ПР свої про
тестні заяви.
31 березня в ефірі ТРК "Україна" секретар
президії ПР Борис Колесніков заявив, що як
що до 15 квітня інші самовисуванці з числа
членів ПР не знімуть свої кандидатури на ви
борах, вони будуть примусово виключені з
партії.

УДАР намагався тримати інтригу щодо
своєї тактики у ході президентської кампанії до останнього моменту.
З одного боку, Віталій Кличко першим з ук
раїнських топполітиків заявив про наміри
балотуватися у президенти. З іншого  ос
таннім часом одразу декілька джерел пові
домляли про його наміри зняти свою канди
датуру на користь більш рейтингового на
сьогодні Петра Порошенка.
Між тим на з'їзді УДАРу, проведеному в Ки
єві в "Мистецькому Арсеналі", лідер партії Ві
талій Кличко під час свого виступу запропо
нував висунути єдиним кандидатом від де
мократичних сил Петра Порошенка.
"Ситуація вимагає консолідації та об'єд
нання зусиль заради єдності країни. Майбут
ній президент України повинен мати макси
мально можливий за нинішніх умов рівень
підтримки людей. Цього можна досягти, тіль
ки якщо не розтягувати голоси між демокра
тичними кандидатами",  зазначив Кличко.
Сам Віталій Кличко вирішив балотуватися в
мери Києва, а його соратники в кулуарах з'їз
ду заявляли, що президентські амбіції їхнього
лідера нікуди не поділися, і "життя після цих
президентських виборів не закінчується".
Ідеологічні основи об'єднання команд По
рошенка та Кличка виклали у підпиcаній ни

ми Декларації
об'єднання, у
якій йдеться,
зокрема, про
спільну участь
у
наступних
парламент
ських та пре
зидентських
виборах.
"Звертає
мось до де
мократичних
партій,
гро
мадських ор
ганізацій, усіх
активних та небайдужих громадян підтрима
ти нашу ініціативу до єднання",  йдеться у
документі.
Пізніше Петро Порошенко подав до ЦВК
документи на реєстрацію кандидатом у пре
зиденти. Цей політик іде на вибори як само
висуванець. "Україна перебуває в небезпеці, і
найшвидше формування сильної влади  це
єдина можливість порятунку",  вважає Петро
Порошенко. На його переконання, в умовах
зовнішньої загрози "політики не можуть доз
волити собі розкіш почати внутрішню війну".

Того ж дня до ЦВК на реєстрацію подав
документи лідер Комуністичної партії Украї
ни Петро Симоненко. З'їзд КПУ висунув йо
го кандидатуру на найвищу державну поса
ду ще 25 березня. Після цього Симоненко
лаконічно заявив: "Дякую присутнім товари
шам за висловлену мені довіру і підтримку".
Форум комуністів відбувся в Донецьку.
Свою кандидатуру висунув і Дмитро Ярош,
лідер "Правого сектору".
Крім того, за найвищу державну посаду
змагатиметься народний депутат, лідер
партії "Громадянська позиція" Анатолій Гри
ценко.

На президентське крісло претендує також
і Ольга Богомолець.

Серед інших партій свої документи для
участі у виборах подали голова Української
Народної Партії Олександр Клименко та
Дарт Олексійович Вейдер від "Інтернет
партії України". Як повідомляє інформацій
не агентство dpa, Дарт Вейдер запевнив,
що може "перетворити республіку на імпе
рію", відродити стару славу, аби повернути
втрачені території.

Подати документи до Центральної ви
борчої комісії для реєстрації кандидатом у
президенти можна було до 30 березня. Ос
таточна реєстрація кандидатів триватиме
до 4 квітня.

Позачергові президентські вибори в Ук
раїні призначені на 25 травня цього року.

- КиєвоСвятошинське районне управління юстиції повідомляє:
Статтею 75 Закону України "Про
нотаріат" (далі-Закон) встановлено,
що нотаріуси засвідчують вірність
копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне
значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.
Вірність копії документа, виданого
громадянином, засвідчується у тих ви
падках, коли справжність підпису гро
мадянина на оригіналі цього документа
засвідчена нотаріусом або посадовою
особою органу місцевого самовряду
вання чи підприємством, установою,
організацією за місцем роботи, навчан
ня, проживання чи лікування громадя
нина.
Відповідно до вимог статті 42 Закону,
нотаріальні дії вчиняються після їх опла
ти та в день подачі всіх необхідних доку
ментів. Відповідно до частини першої
статті 31 Закону, приватні нотаріуси за
вчинення нотаріальних дій справляють
плату, розмір якої визначається за до
мовленістю між нотаріусом та громадя

нином або юридичною особою. Згідно з
пунктом 1 указу Президента України вiд
10.07.1998 №762/98 "Про впорядкуван
ня справлення плати за вчинення нота
ріальних дій", розмір плати, яка справ
ляється за вчинення нотаріальних дій
приватними нотаріусами, не може бути
меншим від розміру ставок державного
мита, яке справляється державними
нотаріусами за аналогічні нотаріальні
дії. Щодо сплати державного мита за
вчинення нотаріальних дій. Згідно з час
тиною першою статті 19 Закону, за вчи
нення нотаріальних дій державні нотарі
уси справляють державне мито у розмі
рах, встановлених чинним законодавс
твом. Розмір ставок державного мита
за вчинення нотаріальних дій визнача
ється статтею 3 Декрету Кабінету Мініс
трів України "Про державне мито".
За засвідчення вірності копій доку
ментів та витягів з них стягується дер
жавне мито в розмірі 0,01% неоподат
ковуваного мінімуму доходів громадян
(за сторінку). Пунктом 18 статті 4 Дек
рету Кабінету Міністрів України "Про
державне мито" передбачено перелік

осіб, які звільняються від сплати дер
жавного мита за засвідчення вірності
копій (фотокопій) документів та виписок
з них: громадяни, віднесені до категорій
1 і 2 постраждалих внаслідок Чорно
бильської катастрофи; громадяни, від
несені до категорії 3 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 які постійно проживають до відселен
ня чи самостійного переселення або
постійно працюють на території зон від
чуження, безумовного (обов'язкового) і
гарантованого добровільного відселен
ня, за умови, що вони за станом на 1
січня 1993 року прожили або відпрацю
вали у зоні безумовного (обов'язково
го) відселення не менше двох років, а у
зоні гарантованого добровільного від
селення  не менше трьох років; грома
дяни, віднесені до категорії 4 потерпі
лих внаслідок Чорнобильської катас
трофи, які постійно працюють і прожи
вають або постійно проживають на те
риторії зони посиленого радіоекологіч
ного контролю, за умови, що за станом
на 1 січня 1993 року вони прожили або
відпрацювали в цій зоні не менше чоти

рьох років; інваліди Великої Вітчизняної
війни та сім'ї воїнів (партизанів), які за
гинули чи пропали безвісти, і прирівняні
до них у встановленому порядку особи;
інваліди I та II груп. Виходячи з вимог
статті 6 Декрету "Про державне мито"
та пункту 12 Інструкції про порядок об
числення та справляння державного
мита, затвердженої наказом Головної
Державної податкової інспекції України
від 22.04.1993 №15, державне мито
сплачується за місцем вчинення нотарі
альної дії. Відповідно до вимог пункту 1
Примірного положення про порядок на
дання державними нотаріусами додат
кових послуг правового характеру, які
не пов'язані із вчинюваними нотаріаль
ними діями, а також послуг технічного
характеру, затвердженого наказом Мі
ністерства
юстиції
України
від
04.01.1998 №3/5, державні нотаріуси
мають право надавати додаткові послу
ги правового характеру, які не пов'язані
із вчинюваними нотаріальними діями, а
також надавати послуги технічного ха
рактеру.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20, 06:40 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 ПРОФІЛАКТИКА ПЕР
ШОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:25 Діловий світ. Агросек
тор
15:30 Вікно в Америку
15:50 Погода
16:00 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:40 Погода
18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:40 ЧасЧ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
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23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“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 "Шість кадрів"
10:20 "Світ навиворіт5: Індо
незія"
11:25 Х/ф "1+1"
13:30 Х/ф "Чоловік з гаранті
єю"
15:10 Х/ф "Кавказька поло
нянка"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Секретні матеріали"
20:45 "Чистоnews"
21:00 Т/с "Кохання у великому
місті3"
22:00 "Гроші"
23:05 ТСН
23:30 Т/с "Доктор мафії" (2)
00:20 Х/ф "Кривавий суддя"
(3)

ІНТЕР
05:30 Х/ф "Дорога моя донеч
ка"
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 "Красуня і чудо
висько"
11:30 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:45 "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"
23:40 Х/ф "Місія нездійснен
на" (2)
01:50 Д/ф "Посох Іоанів"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві (1)
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
10:00 Одна за всіх
12:15 6 кадрів
13:35 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
14:25 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:15 Панянкаселянка
16:05 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Т/с "Світлофор" (2)
19:10 Розсміши коміка
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
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:05 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
06:55 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"
14:25 Х/ф "Точка обстрілу"
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф "Точка обстрілу"
16:35 Х/ф "Падіння Олімпа"
18:45 Факти. Вечір

19:45 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:30 Дістало!
21:25 Свобода слова з Андрі
єм Куликовим
00:25 Х/ф "Дім сонця, що схо
дить" (2)

СТБ
05:10 "Чужі помилки. Гріховна
пристрасть"
06:00 "Все буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:05 Х/ф "Я щаслива" (1)
10:55 Х/ф "Чоловік для життя,
або На шлюб не претендую"
(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)
22:00 "ВікнаНовини"
22:30 "Детектор брехні5"
23:30 "Один за всіх"
00:45 Х/ф "Чоловік для жит
тя, або На шлюб не претен
дую" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Україна чудес2
06:10 Kіds Tіme

06:10 М/с "Панда КунгФу"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не народись врод
ливою"
09:55 Х/ф "Відмінниця легкої
поведінки"
11:50 Х/ф "Агент під прикрит
тям"
13:55 М/с "Панда КунгФу"
15:15 М/ф "Три богатирі і Ша
маханська цариця"
17:00 Т/с "Не народись врод
ливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор4
22:50 Пристрасті за Ревізо
ром
00:05 ПеданПритула шоу

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
09:40 Х/ф "Діти без нагля
ду" (1)
11:10 Х/ф "Принци повіт
ря" (1)
12:30 Х/ф "Школа виживан
ня" (1)
14:20 "КВК2014"
16:50 М/ф "Мадагаскар3" (1)
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Х/ф "Красунчик Алфі"
(3)

4 квітня 2014 року
НТН
05:15 Т/с "Повернути на дос
лідування"
08:30 "Правда життя. Профе
сія  гуморист"
09:00 "Агенти впливу"
09:35 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”
06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "ЯАнгіна!" (1)
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Укра
їна"
21:00 Т/с "Дикий4" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Дикий4" (1)
23:30 Х/ф "Медальйон"
01:30 Профілактика переда
вального устаткування
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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
09:35 Погода
09:55 ЧасЧ
10:15 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Х/ф "Злочин із багатьма
невідомими"
13:50 Армія
14:00 Д/ф "Казка для дорос
лих"
14:50 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:25 Погода
15:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
17:50 Теніс. Кубок Девіса
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини

18:40 Погода
18:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:40 ЧасЧ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“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 "Чистоnews"
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 Т/с "Кохання у великому
місті3"
15:40 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Секретні матеріали"
20:45 "Чистоnews"
21:00 Т/с "Кохання у великому
місті3"
22:00 "Міняю жінку9"

23:15 ТСН
23:40 Т/с "Доктор мафії" (2)
00:30 Т/с "Скліфосовський2" (1)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мухтара2"
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 "Будинок з ліліями"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Будинок з ліліями"
13:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
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"
23:40 Х/ф "Місія нездійснен
на2" (2)
02:00 Д/ф "Посох Іоанів"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві (1)
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
10:00 Країна У
12:15 6 кадрів
13:35 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
14:25 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:15 Панянкаселянка
16:05 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Т/с "Світлофор" (2)
19:10 Розсміши коміка
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
04:05 Факти
05:00 Світанок
06:00 Свобода слова з А. Ку
ликовим (повтор)
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"
14:25, 15:20 Дістало!
15:45 Факти. День

16:15 Дістало!
16:45 Т/с "Братани2"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:30 Т/с "Братани3"
22:20 Четверта вежа2
23:15 Т/с "Місце зустрічі змі
нити не можна"
00:40 Х/ф "На лінії вогню" (2)

СТБ
05:20 "Чужі помилки. Батьків
ська наука"
06:05 "Все буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда
про зірок"
09:15 "Зіркове життя. Невідо
мі діти відомих батьків"
10:10 Х/ф "Мама мимоволі"
(1)
12:35 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:30 "МайстерШеф3"
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)
22:00 "ВікнаНовини"
22:30 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
01:05 "МайстерШеф3"

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Україна чудес2
06:10 Kіds Tіme

06:15 М/с "Панда КунгФу"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не народись врод
ливою"
09:55 Т/с "Щасливі разом"
14:05 М/с "Панда КунгФу"
15:00 Т/с "Щоденники Керрі"
16:00 Т/с "Татусеві дочки"
17:00 Т/с "Не народись врод
ливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Серця трьох №5
23:25 Т/с "Друзі"
00:25 Х/ф "12 різдвяних поба
чень"

К1

НТН
06:00 Х/ф "Вхід у лабіринт" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Шаповалов"
14:50 Т/с "Таємниці слідства" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Таємниці слідства" (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 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна ня
ня" (1)
09:00 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
10:00 Х/ф "Діти без нагляду"
(1)
11:40 Т/с "Всі жінки  відьми"
(1)
13:20 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"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Т/с "Відчайдушні домо
господарки" (2)

06:15 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)
12:00Токшоу"ГоворитьУкраїна"
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
19:45Токшоу"ГоворитьУкраїна"
21:00 Т/с" Дикий4" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с" Дикий4" (1)
23:30 Т/с "Глухар" (1)
02:20 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 Час Ч
10:00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10:15 Уряд на зв'язку з гро
мадянами
10:40 Погода
10:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Х/ф "Злочин із багать
ма невідомими"
13:50 Право на захист
14:10 Шлях до Чемпіонату
світу FIFA 2014. Бразилія
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:25 Погода
15:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
17:45 Паралімпіада2014.
Підсумки
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини

18:40 Погода
18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:40 Час Ч
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:35 Шустер Lіve. Будні
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“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 "Чистоnews"
10:15 "Красуня за 12 годин2"
11:10 "Сімейні мелодрами3"
12:05 Т/с "Справа лікарів"
13:00, 13:55 Т/с "Скліфосов
ський2" (1)
14:50 Т/с "Кохання у велико
му місті3"
15:45 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Секретні матеріали"
20:45 "Чистоnews"
21:00 Т/с "Кохання у велико
му місті3"
22:00 "Чотири весілля3"
23:15 ТСН
23:40 Т/с "Доктор мафії" (2)
00:35 Т/с "Скліфосовський2"
(1)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Повернення Мух
тара2"
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 "Будинок з ліліями"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Будинок з ліліями"
13:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
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"
23:40 Х/ф "Місія нездійснен
на3"
02:00 Д/ф "Дива"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві (1)
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 "Тімон і Пумба" (1)

09:15 М/ф "Сердиті пташки" (1)
09:30 Єралаш
10:00 Одна за всіх
12:15 6 кадрів
13:35 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
14:25 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:15 Панянкаселянка
16:05 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Т/с "Світлофор" (2)
19:10 Розсміши коміка
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
04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Факти
05:50 Світанок
06:50 Т/с "Братани2"
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"
13:35 Четверта вежа2
14:30 Т/с "Братани3"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Братани3"
16:50 Т/с "Братани2"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:30 Т/с "Братани3"
22:20 Кримінальна Україна
23:15 Т/с "Місце зустрічі змі
нити не можна"

00:45 Х/ф "Гран Торіно" (2)

СТБ
05:15 "Чужі помилки. Амнезія
майора Громова"
05:55 "Все буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:10 "Зіркове життя. Няні
монстри"
10:05 "Зіркове життя. У поло
ні прокляття"
11:00 "Зіркове життя. Татусі
одинаки"
11:50 "Слідство ведуть екс
трасенси"
12:45 "МайстерШеф3"
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 допомо
га" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:30 "Хата на тата"
00:05 "МайстерШеф3"

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Україна чудес2
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Панда КунгФу"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не народись
вродливою"
10:00 Т/с "Вороніни"
14:00 М/с "Панда КунгФу"
15:00 Т/с "Щоденники Керрі"
15:55 Т/с "Татусеві дочки"
17:00 Т/с "Не народись
вродливою"
18:00 Репортер

18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Серця трьох
23:35 Т/с "Друзі"
00:35 Х/ф "Уроки кохання"

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)
13:20 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"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН
04:50 Х/ф "Вхід у лабі
ринт" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Шаповалов"

14:45 Т/с "Таємниці слідства" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Таємниці слідства" (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)
02:20 Т/с "Пожежники Чика
го" (2)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"БОЯРКА - ВОДОКАНАЛ"
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

 ВОДІЯ АВТОТР
АНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 1,2 кл.,
АВТОТРАНСПОРТНИХ
 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА 4, 5 розр.,
 ТОКАРЯ 4, 5 розр.
Те л . : 4 6 - 9 6 6 , 4 1 - 7 5 3 .
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4 квітня 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
09:35 Погода
09:55 Час Ч
10:15 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:40 Кордон держави
12:55 Х/ф "Злочин із ба
гатьма невідомими"
14:05 Книга.ua
14:40 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Ук
раїни
15:25 Погода
15:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:40 Погода
18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ

20:40 Час Ч
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:35 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Макси
ма
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“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 "Чистоnews"
10:15 "Красуня за 12 го
дин2"
11:10 "Сімейні мелодрами
3"
12:05 Т/с "Справа лікарів"
13:00, 13:55 Т/с "Скліфо
совський2" (1)
14:50 Т/с "Кохання у вели
кому місті3"
15:45 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Секретні матеріали"
20:45 "Чистоnews"
21:00 Т/с "Кохання у вели
кому місті3"
22:00 "Сергій Нігоян.
Фільм об'єднання "Вави
лон13"

22:35 "Коктейлі Грушев
ського. Фільм об'єднання
"Вавилон13"
23:00 ТСН
23:25 Т/с "Доктор мафії"
(2)
00:20 Т/с "Скліфосов
ський2" (1)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"
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 "Будинок з лілія
ми"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Будинок з лілія
ми"
13:05 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
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 лілія
ми"
23:40 Х/ф "Джек Річер"
02:05 Д/ф "Від Помпеї до
Ісландії. Хто наступний?"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві (1)
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 "Тімон і Пумба" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташ
ки" (1)
09:30 Єралаш
10:00 Країна У
12:15 6 кадрів
14:25 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:15 Панянкаселянка
16:05 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
18:15 Т/с "Світлофор" (2)
19:10 Розсміши коміка
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 "Братани2"
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"
13:40 Кримінальна Україна

14:35 Т/с "Братани3"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Братани3"
16:50 Т/с "Братани2"
18:45 Факти. Вечір
19:45 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:30 Т/с "Братани3"
22:20 Клан
23:15 Т/с "Місце зустрічі
змінити не можна"
00:40 Х/ф "Дельта Форс.
Зниклий патруль" (2)

СТБ
05:05 "Чужі помилки. Змії
не прокляття"
05:50 "Все буде добре!"
07:40 "Неймовірна правда
про зірок"
09:00 "Зіркове життя.
Прокляття Майстра та
Маргарити"
09:55 Х/ф "Мій принц" (1)
11:45 "Слідство ведуть
екстрасенси"
12:40 "МайстерШеф3"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Швидка допо
мога" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:30 "Я соромлюсь свого
тіла"
00:15 "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"
09:00 Т/с "Не народись
вродливою"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
14:05 М/с "Панда КунгФу"
15:00 Т/с "Щоденники Кер
рі"
16:00 Т/с "Татусеві дочки"
17:00 Т/с "Не народись
вродливою"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Серця трьох
23:30 Т/с "Друзі"
00:30 Х/ф "Шанси є"

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  відь
ми" (1)
13:20 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"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:15 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН

05:30 Україна чудес2
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04:50 "Телеклініка доктора
Болена"
05:10 Т/с "Таємниці слідс
тва" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Шаповалов"
14:45 Т/с "Таємниці слідс
тва" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Таємниці слідс
тва" (1)
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)
02:20 Т/с "Пожежники Чи
каго" (2)

T V – м а р ш р у т – п’ятниця, 11
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,
09:30, 10:05, 15:25,
18:00, 19:10 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 Час Ч
10:20, 15:35 ГРОМАД
СЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 19:15 Діло
вий світ
12:25 Х/ф "Злочин із ба
гатьма невідомими"
13:45 Віра. Надія. Любов
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
18:50 Про головне
19:30, 21:25 Шустер LIVE
21:00 Підсумки дня
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 "Чистоnews"
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 Т/с "Кохання у ве
ликому місті3"
15:45 Т/с "Свати5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
20:30 "Казкова Русь"
21:10 "Вечірній Київ
2013"
23:05 "В мережі"
00:05 Х/ф "Бобер" (2)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:20, 12:25 Т/с "Будинок

з ліліями"
13:05 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
14:20 "Судові справи"
15:50 "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 "Заради тебе"
00:20 Х/ф "Іванко"

14:25 Т/с "Чемпіонки" (1)
15:15 Панянкаселянка
16:05 Ікона стилю
16:55 Даєш молодь!
17:20, 19:10 Розсміши
коміка
18:15 Т/с "Світлофор" (2)
20:00 Х/ф "007: Коорди
нати "Скайфолл" (2)
22:40 Т/с "Світлофор" (2)
23:35 Надто грубо для Ю
туб'а
00:35 Між нами

ICTV
ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
(1)
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 "Тімон і Пумба"
(1)
09:15 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 Єралаш
10:00 Віталька
12:15 6 кадрів

05:50 Світанок
06:50 Т/с "Братани2"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
10:10, 13:25, 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 "Бомбило. Про
довження"
22:20 Д/ф "Правий сек
тор. Радикальний син
дром"
23:15 Т/с "Місце зустрічі
змінити не можна"

02:10 Х/ф "Запобіжний
удар" (2)

СТБ
05:50 "Чужі помилки. Ви
нахідник"
06:35 Х/ф "Парасолька
для молодят" (1)
08:10 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:40 Х/ф "Вербна неді
ля" (1)
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
20:00 "Холостяк4"
22:00 "ВікнаНовини"
22:40 "Холостяк4"
00:05 "Холостяк4. Як
вийти заміж"

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Україна чудес2
06:10, 06:55 Kіds Tіme
06:15, 14:05 М/с "Панда
КунгФу"
07:00 Підйом
08:00, 10:00, 19:00 Т/с
"Вороніни"
09:00, 17:00 Т/с "Не на
родись вродливою"
15:00 Т/с "Щоденники
Керрі"

16:00 Т/с "Татусеві доч
ки"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:30 Т/с "Друзі"
00:30 Х/ф "До біса лю
бов"

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

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів3"
13:00 Т/с "Шаповалов"
16:45, 19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Честь саму
рая"
21:30 Х/ф "Особлива
думка"
00:25 Х/ф "Першочерго
ва ціль" (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, 22:30 Т/с "Слід" (1)
10:00, 23:30 Т/с "Глухар"
(1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
13:00 Т/с "Подружжя" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:45 Майдан. Точка від
ліку
22:00 Події дня
03:00 Події

НТН
04:55, 14:45, 17:00 Т/с
"Таємниці слідства" (1)

T V – м а р ш р у т – с у б о т а, 1 2
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Підсумки
06:25, 11:30, 12:25,
14:10, 17:30, 18:35, 23:55
Погода
06:30 Ну слуху
07:00 Шустер LIVE
11:35 Час Ч
11:45 Православний віс
ник
12:40, 15:45, 19:10, 21:35
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
14:40 Театральні сезони
17:20 Головний аргумент
17:35 В гостях у Д. Гордо
на
18:40 Український акцент
20:50 Час Ч
21:00 Підсумки дня
22:50 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Від першої особи
23:30 Країна on lіne
00:00 Токшоу "Дружина"

“1+1”
06:00, 19:30 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"

10:15, 11:20, 12:25, 13:35
Т/с "Свати5" (1)
14:35 "Вечірній Київ "
16:35 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка
5"
20:15 "Українські сенса
ції. Технології обману"
21:20 "Вечірній квартал
2014"
23:25 Х/ф "Парфумер: іс
торія одного вбивці" (2)
02:00 Х/ф "Принц для по
коївки"

ІНТЕР
05:15 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
05:55 Х/ф "Іванко"
07:25 "Школа доктора
Комаровського. Невід
кладна допомога"
08:00 "Школа доктора
Комаровського"
08:30, 10:00 Д/ф "Три дні
Юрія Гагаріна. І все жит
тя"
09:30 Новини
11:00 Т/с "Кохання за ко
хання"
15:00 "Міжнародний
фестиваль гумору "Юр
мала2013"
17:00 Програма "Обе
режно, діти!"

18:00 Х/ф "Я подарую то
бі кохання"
20:00 "Подробиці"
20:35 Х/ф "Карнавал по
нашому"
22:35 "Бокс за участю За
ура Байсангурова"
23:45 "Бокс за участю
В'ячеслава Узелкова"
01:00 Х/ф "Вторгнення.
Битва за рай"

ТЕТ
06:00 М/ф "Аліса у Ди
восвіті" (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)
11:05 М/ф "Пригоди
ХлопчикаМізинчика і
Дюймовочки" (1)
12:20 М/ф "Дамбо" (1)
13:30 Обережно, діти!
14:25 Панянкаселянка
16:05 Х/ф "Тварина" (1)
17:25 Х/ф "007: коорди
нати "Скайфолл" (1)
20:05 Віталька
21:00 Розсміши коміка

22:40 Т/с "Секс і місто"
(2)
23:40 Т/с "Ходячі мерці"
(3)
01:15 Х/ф "Полтергейст
2. Інший бік" (3)

ICTV
05:30 Факти
06:25 Світанок
07:10 М/ф "Битва за Ка
мелот"
08:40 Зірка YouTube
09:45 Дача
10:40 Т/с "Бомбило. Про
довження"
11:40 Д/ф "Правий сек
тор. Радикальний син
дром"
12:35, 13:15, 20:10 Т/с
"Військова розвідка"
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з К.Стогнієм
22:00 Х/ф "Невидимка"
(2)
00:00 Х/ф "Людинаневи
димка2" (2)

СТБ
05:40 Х/ф "Ти  мені, я 
тобі" (1)

07:05 "Караоке на Май
дані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Все буде смачно!"
09:55 "Кохана, ми вбива
ємо дітей"
12:35 "Холостяк4"
16:05 "Холостяк4. Як
вийти заміж"
17:05 "Хата на тата"
19:00 "Україна має та
лант!6"
21:40 "Детектор брехні
5"
22:45 "Я соромлюсь сво
го тіла"
00:35 Х/ф "Ти  мені, я 
тобі" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 М/с "Мисливці за
привидами"
07:30, 10:00 Ревізор
12:50 Пристрасті за Реві
зором
14:10 Т/с "Вороніни"
18:35 Х/ф "Три богатирі
на далеких берегах"
20:00 Х/ф "Тепло наших
тіл" (2)
22:00 ПеданПритула

шоу
00:00 Х/ф "Дев'яті врата"
(2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Смішарики"
(1)
10:00 М/ф "Хьюго: зірка
екрану" (1)
11:15 Х/ф "Волохатий та
то" (1)
13:10 "ВусоЛапоХвіст"
15:00 "Орел і Решка.
СРСР"
16:50 "Орел і Решка. Шо
пінг"
17:45 Х/ф "Остання від
пустка" (1)
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Король вечі
рок 3" (3)

НТН
07:45 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів3"

11:30 "Речовий доказ".
Контрабандисти. Ціна
ризику
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Правда життя.
Професія  льотчик"
13:30 "Переломні 80ті"
14:25 "Що робити?"
15:20 Х/ф "Особлива
думка"
18:00 "Випадковий сві
док"
19:00 Т/с "Каменська2"
23:00 Т/с "Повернути на
дослідування"
02:35 Т/с "Забуті" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
07:20, 08:30 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Х/ф "Багата Маша"
(1)
15:00 Т/с "Обдури, якщо
любиш" (1)
19:00 Події
20:00 Т/с "Обдури, якщо
любиш" (1)
00:00 Х/ф "Загублені в лі
сах" (1)

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначається 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, 07:00, 08:50,
09:55, 13:00, 14:50,
17:20, 18:15, 23:30 Пого
да
06:05 Світ православ'я
06:35 Від першої особи
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Токшоу "Дружина"
09:05 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
10:25 Час Ч
10:35, 15:20, 19:10 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:05 Крок до зірок
13:50 Як Ваше здоров'я?
17:25 В гостях у Д. Гордо
на
18:30 Діловий світ. Тиж
день
20:50 Час Ч
21:00 Підсумки дня
21:35 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено, Мак
сима
23:00 Ера бізнесу. Під
сумки
23:40 Х/ф "Живе такий
хлопець"
01:20 Х/ф "Ріно Гаетано"

“1+1”
06:00 Х/ф "Коли дерева
були великими" (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 "Маша і ведмідь"
(1)
12:00 "Зіркова хроніка"
13:00 "Чотири весілля3"
14:10 "Голос країни 4. Пе
резавантаження"
16:40 "Розсміши коміка
5"
17:40 Х/ф "Іван Васильо
вич змінює професію" (1)
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Голос країни 4. Пе
резавантаження"
23:20 "Світське життя"
00:20 "Що? Де? Коли?"

ІНТЕР
06:10 "Бокс за участю За
ура Байсангурова"

Конкурс
Виконавчий комітет Боярської
міської ради оголошує конкурс на
визначення суб'єкта оціночної ді
яльності, який буде проводити
оцінку земельної ділянки терито
ріальної громади міста Боярка, а
саме:
за адресою: м. Боярка, вул.
Хрещатик, 37-а - площею
0,0116га
Виконавчий комітет Боярської
міської ради оголошує конкурс на
визначення суб'єкта оціночної ді
яльності, який буде проводити
оцінку земельної ділянки терито
ріальної громади міста Боярка, а
саме:
за адресою: м. Боярка, вул.
Хрещатик, 104-б - площею
0, 4056га
До участі в конкурсі можуть бути
допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відпо-

З питань розміщення реклами
в газеті “Бояркаінформ”, на
об’єктах зовнішньої реклами та
на сайті звертайтеся за адресою:
м. Боярка, вул. Молодіжна, 77,
тел.: (04598) 47-079.

Тут може бути
а
аш
ма
а
В
кл
ре
Телефон 47-079

НАГАДУЄМО, ЩО
РОЗЦІНКИ НА РОЗМІЩЕННЯ
РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ
У ГАЗЕТІ

“БОЯРКА - ІНФОРМ”
НЕ ЗМІНИЛИСЯ
Площа

Ціна (грн)

960
480

1 стор.
1/2 стор.

3840,00
1920,00

240
120

1/4 стор
1/8 стор.

960,00
480,00

60
30

1/16 стор.
1/32 стор.

240,00
120,00

ТЕТ
06:00 М/ф "Дамбо" (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)
10:45 М/ф "Барбі. Прин
цеса і попзірка" (1)

відно до Закону України "Про
оцінку земель", "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні", якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки земель за напрямами оцінки земель та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту
оцінки.
Кінцевий термін подання заяв, пропозицій учасників конкурсу - 11 квітня 2014 року о
10:00. (Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу).
Суб'єкти оціночної діяльності в
запечатаному конверті подають
для розгляду конкурсною комісією
наступну конкурсну документа
цію:
 заява про участь у конкурсі з
відбору виконавців послуг з вико
нання робіт з оцінки земель;
 копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Дер
жавному реєстрі фізичних осіб
платників податків, або копія сто

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ

(кв. см)

07:10 "Бокс за участю
В'ячеслава Узелкова"
08:30 "уДачний проект"
09:30 "Недільні новини"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід"
12:00 Х/ф "Я подарую то
бі кохання"
14:00 Т/с "Заради тебе"
18:00 Т/с "Зозуля"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Зозуля"
22:55 Х/ф "ВальсБос
тон"
00:50 Х/ф "Карнавал по
нашому"

Для рекламних агенцій знижка 15 %.
За проплачені 4 подачі знижка 20 %.

E-mail: boyarka-inform@ukr.net

12:00 М/ф "Монстри на
острові" (1)
13:30 Х/ф "Тварина" (1)
14:50 Х/ф "Крихітка з Бе
верліХілз 2" (1)
16:20 Мій зможе
17:45 Країна У
19:10 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:40 Т/с "Секс і місто"
(2)
23:40 Т/с "Ходячі мерці"
(3)
01:15 Х/ф "Травень" (1)

ICTV
05:40 Дача
06:25 Так$і
06:50 Космонавти
07:40 Зірка YouTube
08:50 Дивитись усім!
09:50 Клан
10:45 Т/с "Дізнавач"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти тижня з О.
Соколовою
20:20 Х/ф "Месники"
23:00 Х/ф "Шерлок
Холмс"
01:20 Х/ф "Хай там що,

аби встигнути" (2)

СТБ
06:20 Х/ф "Трактир на
П'ятницькій" (1)
07:55 "Їмо вдома"
08:55 "Все буде смачно!"
09:45 "Караоке на Май
дані"
10:40 Х/ф "З привітом,
Козаностра" (1)
12:30 Т/с "Швидка допо
мога" (1)
16:15 "Україна має та
лант!6"
19:00 "Битва екстрасен
сів13"
21:05 "Один за всіх"
22:15 Х/ф "П'ять років та
один день" (1)
00:10 Х/ф "Формула ко
хання" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 М/с "Мисливці за
привидами"
07:45 М/с "Том і Джері"
10:00 Серця трьох
20:25 Х/ф "Прекрасні
створіння"

рінок паспорта для осіб, які через
свої релігійні переконання відмов
ляються від прийняття реєстра
ційного номера облікової картки
платника податків та повідомили
про це відповідний орган держав
ної податкової служби і мають від
мітку у паспорті (для претендента
фізичної особипідприємця);
 згода на обробку персональ
них даних (для претендентафі
зичної особипідприємця);
 копії установчих документів
претендента та довідки про прис
воєння йому ідентифікаційного
коду згідно з ЄДРПОУ (для пре
тендента  юридичної особи);
 копія(ї) ліцензії(й);
 копії кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів претендента, яких
буде залучено до проведення та
підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки
(для претендента на виконання
послуг з виконання робіт з оцінки
земель);
 проект завдання на виконання
послуг з виконання робіт (для пре
тендента на виконання робіт з
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22:25 Х/ф "Володар пер
снів: повернення короля"
02:20 Х/ф "Дев'яті врата"
(2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/с "Смішарики"
(1)
08:40 М/ф "Хьюго: зірка
екрану" (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 "Шрек" (1)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Секс за обмі
ном"

НТН

розшуку". В'язень "Чер
воної качки"
12:00 "Агенти впливу"
12:45 "Випадковий сві
док"
13:15 Х/ф "Честь саму
рая"
15:15 Т/с "УГРО5"
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 "Концерт для
справжніх чоловіків"
00:10 Х/ф "Кажани: опе
рація знищення" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15 Події
07:00 Т/с "Багата Маша"
(1)
08:00 Ласкаво просимо.
В гостях Родрігес
09:00 Х/ф "Рідні та близь
кі" (1)
11:00, 15:00 Т/с "Дикий
4" (1)
19:00 Події тижня
20:50 Т/с "Інтерни" (1)
00:00 Comedy Womаn

07:45 Т/с "Каменська2"
11:30 "Легенди карного

оцінки земель), у якому, зокрема,
має бути зазначено вид докумен
тації із оцінки земель, яку пропо
нує розробити претендент, пере
лік вихідних даних, які має надати
організатор земельних торгів та
перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за резуль
татами виконаних робіт.
Конкурсна документація пода
ється у запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів,
робиться відмітка "На конкурс з
відбору виконавців послуг з вико
нання робіт з оцінки земель".
У конверті мають міститися під
тверджуючі документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претен
дентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію
про вартість виконання робіт з
урахуванням податку на додану
вартість,
калькуляції
витрат,
пов'язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт (у ка
лендарних днях).
У разі неповноти, невідповід

ності наданих підтвердних доку
ментів або несвоєчасності їх по
дання, претендент до участі у кон
курсі не допускається.
Збір необхідної інформації (крім
наявних у департаменті містобу
дівного комплексу та земельних
відносин міської ради технічної
документації по наданню земель
них ділянок в постійне користу
вання та оренду) проводить оці
нювач.
Рецензування звітів про експер
тну оцінку земельних ділянок про
водиться за ініціативою та за ра
хунок оцінювача.
Конкурс буде проведено 17
квітня 2014 р. об 11:00 у приміщенні виконавчого комітету Боярської міської ради.
За довідками звертатися до фі
нансовоекономічного
відділу
(каб. № 10), Київська обл., м. Бо
ярка, вул. Білогородська, 13, тел.:
41550, головний спеціаліст з еко
номічних питань Петруха Оксана
Анатоліївна.

- ДПІ у КиєвоСвятошинському районі повідомляє:
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ.
СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
З 28 лютого 2014 р. набрав чинності наказ Міндоходів Ук
раїни, яким затверджено форму Податкової декларації про
результати спільної діяльності на території України без
створення юридичної особи, а також Порядок ведення об
ліку результатів такої діяльності. Водночас наказом Мінфіну
України визнано таким, що втратив чинність, власний наказ
від 28.10.2011 р. № 1352.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ.
ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМУ ДЕКЛАРАЦІЇ
З 28 лютого цього року набрав чинності наказ Міндоходів
України, яким затверджено форму Податкової декларації з
плати за землю (земельний податок та/або орендна плата
за земельні ділянки державної або комунальної власності).
Визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПА України
від 24.12.2010 р. № 1050.
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА
ТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Міндоходів України повідомлено, що оскільки при отри
манні фізичною особою  членом сім'ї спадкодавця першо
го ступеня споріднення доходу у вигляді об'єктів спадщини,
зокрема нерухомого майна, відсутнє податкове зо
бов'язання щодо сплати до бюджету податку на доходи фі
зичних осіб, недоцільно проведення оцінки майна у зв'язку
з відсутністю втрат бюджету.
Зазначено, що спадкоємці, які отримали у спадщину
об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку
на доходи фізичних осіб, не подають річну податкову дек
ларацію про майновий стан і доходи, якщо відсутні інші під
стави для обов'язкового декларування доходів.
ЄДИНИЙ ВНЕСОК.
ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ
В РАХУНОК МАЙБУТНІХ ПЛАТЕЖІВ
З 28 лютого 2014 р. набрав чинності наказ Міндоходів Ук
раїни, яким затверджено зміни до Порядку зарахування в
рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальноо
бов'язкове державне соціальне страхування або повернен
ня надміру та/або помилково сплачених коштів, затвер
дженого власним наказом від 09.09.2013 р. № 450.
Встановлено, що у разі помилкової сплати сум єдиного
внеску та/або застосованих фінансових санкцій на раху
нок органу доходів і зборів, у якому платник не перебуває
на обліку, такі кошти перераховуються шляхом оформлен

ня відповідним підрозділом органу доходів і зборів розра
хункового документа про перерахування коштів на раху
нок органу доходів і зборів, у якому платник перебуває на
обліку.
Заява про повернення таких коштів подається платни
ком, як і раніше, у довільній формі органу доходів і зборів, у
який помилково сплачено суми. Строк переведення коштів
з невідповідного рахунку на відповідний збільшено до двох
робочих днів, строк повернення таких коштів  до трьох.
ЕЛЕКТРОННІ ПЕРЕВІРКИ.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ НЕВИЇЗНІ
ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ
З 07 березня 2014 р. набрав чинності наказ Міндоходів
України, яким затверджено формати документів, що
пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та по
даються в електронній формі платником податків для про
ведення електронної перевірки, а саме:
 журнал господарських операцій;
 книгу обліку доходів (для платників єдиного податку
першої та другої груп та платників єдиного податку третьої
та п'ятої груп, які не є платниками ПДВ), що надається
платником для проведення електронної перевірки;
 книгу обліку доходів і витрат (для платників єдиного по
датку третьої та п'ятої груп, які є платниками ПДВ), що на
дається платником для проведення електронної перевірки.
Також затверджено Порядок подання документів в елек
тронній формі для проведення електронної перевірки.
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
ПЕРЕРАХУВАННЯ ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ
Міндоходів України повідомлено, що нарахування (ут
римання), перерахування (сплата) податку на доходи фі
зичних осіб здійснюються з доходів, нарахованих подат
ковим агентом у разі використання ним праці найманих
осіб, зокрема, на орендованих земельних ділянках.
Якщо юридична особа не має відокремлених підрозді
лів, які уповноважені нараховувати, утримувати і сплачу
вати (перераховувати) до бюджету податок на доходи фі
зичних осіб з доходів, та не уповноважених відокремле
них підрозділів, цей податок з доходів, виплачених фізич
ній особі у вигляді орендної плати за земельні ділянки,
юридична особа сплачує (перераховує) за своїм місцез
находженням на рахунки, відкриті в органах Держказна
чейства України (лист від 08.11.2013 р. № 14933/6/99
9917020115).

Новини звідусіль
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ОНОВЛЕНИЙ «БЕРКУТ» –
НА ОХОРОНІ
ГРОМАДСЬКОГО
ПОРЯДКУ МІСТА
26 лютого в.о. міністра
внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про ліквідацію спецпідрозділу "Беркут". Він також заявив, що
замість ліквідованого "Беркута" створять новий спецпідрозділ МВС, куди увійдуть колишні "беркутівці"
після переатестації.
Атестації підлягають колишні
співробітники "Беркуту". Усі мі
ліціонери, які пройшли атеста
цію, зможуть претендувати на
посади в новому спецпідрозді
лі під назвою "Підрозділ спеці
ального призначення".
Основні його завдання поля
гатимуть у затриманні озброє

них злочинців, звільненні за
ручників та охороні правопо
рядку в найбільш криміноген
них районах.
3 квітня 2014 року старший
інспектор охорони громад
ського порядку КиєвоСвято
шинського РВ ГУМВС у Київ
ській області Володимир Мака
ров провів інструктаж для бій
ців полку міліції спеціального
призначення, які заступили ра
зом з двома дільничними ін
спекторами міліції на спільне
патрулювання території Бояр
ки з метою профілактики пра
вопорушень та охорони гро
мадського порядку.

ний робочий час, коли припи
нення її може призвести до
псування або загибелi держав
ного чи громадського майна, а
також у разi необхiдностi невiд
кладного ремонту машин, вер
статiв або iншого устаткування,
коли несправнiсть їх викликає
зупинення робiт для значної
кiлькостi трудящих;
4) при необхiдностi виконан
ня вантажнорозвантажуваль
них робiт з метою недопущен
ня або усунення простою рухо
мого складу чи скупчення ван
тажiв у пунктах вiдправлення i
призначення;
5) для продовження роботи
при нез'явленнi працiвника,
який заступає, коли робота не
допускає перерви; в цих ви
падках власник або уповнова
жений ним орган зобов'язаний
негайно вжити заходiв до замi
ни змiнника iншим працiвни
ком.
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ЩО СЛІД РОБИТИ З
ВИКОРИСТАНИМИ БАТАРЕЙКАМИ
підприємці вже активно долучаються до збору
батарейок, обіцяючи розмістити на своїх під
приємствах чи у магазинах спеціальні контей

Ми вже повідомляли, що КиєвоСвятошинський центр соціальнопсихологічної реабілітації населення
спільно з громадською організацією
"Центр розвитку громад" ініціював
проект зі збору батарейок в рамках акції
"Екологічна весна-2014".
Вже чимало міст України долучилися до та
кої корисної справи, як збір батарейок з ме
тою їх правильної утилізації. Це вкрай важли
вий екологічний напрямок діяльності, адже
сьогодні громадяни частогусто навіть не
здогадуються, яку шкоду може нанести лише
одна батарейка, викинута у звичайний сміт
ник.
На сміттєзвалищах токсичні речовини про
никають з батарейок у ґрунтові води, а тоді в
ріки і водогони. Люди, які споживатимуть за
ражену рибу чи воду, можуть важко захворіти
через накопичення в організмі важких мета
лів.

- Територіальна державна інспекція
з питань праці у Київській області
роз'яснює:
Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочнi роботи
тiльки у таких виняткових
випадках:
1) при проведеннi робiт, не
обхiдних для оборони країни, а
також вiдвернення громад
ського або стихiйного лиха, ви
робничої аварiї i негайного усу
нення їх наслiдкiв;
2) при проведеннi громад
сько необхiдних робiт по водо
постачанню, газопостачанню,
опаленню, освiтленню, каналi
зацiї, транспорту, зв'язку  для
усунення випадкових або нес
подiваних обставин, якi пору
шують правильне їх функцiону
вання;
3) при необхiдностi закiнчити
почату роботу, яка внаслiдок
непередбачених обставин чи
випадкової затримки з технiч
них умов виробництва не мог
ла бути закiнчена в нормаль
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Батарейки - це хімічні пристрої,
що містять токсичні і небезпечні
елементи! Спеціальний попереджувальний знак, що розміщено на
корпусі батарейки, нагадує, що її
місце лише у спеціалізованому
контейнері.
Лишень уявіть собі, що одна паль
чикова батарейка здатна забруднити
важкими металами 20 кв. м ґрунту
глибиною 5 метрів на наступні 50 ро
ків. А це територія проживання двох
дерев, двох кротів, одного їжачка та
декількох тисяч дощових хробачків.
Викидайте батарейки лише у
спеціальні контейнери, що розміщені у окремо відведених місцях!
Потурбуйся про себе, лісових тваринок і нашу планету Земля!
Не минуло й тижня, як була озвуче
на екологічна ініціатива, а боярські

нери. Вже можемо згадати Олександра Ма
мотька, Людмилу Яременко, Віктора Дяченка.
В наших наступних публікаціях ми повідоми
мо, де і за якими адресами можна буде здава
ти використані батарейки.
Закликаємо громадськість міста Боярка
приєднатися до акції! Розміщуйте в своїх зак
ладах, підприємствах, під'їздах будьякі єм
ності для використаних батарейок! Переда
вайте їх на визначені місця збору! А вже зараз
можна здати батарейки за адресами:
- вул. Хрещатик, 83; територія Київської
обласної дитячої лікарні, старі корпуси, біля
ЛОРвідділення, Центр реабілітації;
- ринок "Тарасівський", магазин канцто
варів і товарів для творчості "Клякса".
Інформаційно-аналітична служба ЦСПР

Право "першої батарейки" надано натхненниці проекту
директору ЦСПР Ангеліні Миколаївні Лахтадир.

МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ДИТЯЧОЇ КНИГИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
31 березня 2014 р.
у Боярському НВК "Гімназія ЗОШ І ст." розпочався "Тиждень
дитячого читання". 1 квітня,
напередодні Міжнародного дня
дитячої книги, відбулося бібліо-паті
"ЧИТАЄМО-ОФЛАЙН".
Бібліотекарі навчали першокласни
ківгімназистів бути справжніми чита
чами офлайн гімназійної бібліотеки.
Ведучі свята прорекламували заходи
Тижня дитячого читання:
День 1  День відкритих дверей: у
бібліотеці демонструються різноманіт
ні книжкові виставки та огляди.
День 2  День читача: всі бажаючі
першокласники можуть стати читача
ми бібліотеки.
День 3  День книги: починаючи з
1967 року з ініціативи та за рішенням
Міжнародної ради з дитячої книги
2 квітня, в день народження великого
казкаря Ганса Крістіана Андерсена,
весь світ відзначає Міжнародний день
дитячої книги, підкреслюючи тим са
мим важливу роль дитячої книги у фор
муванні духовного і інтелектуального

обличчя нових поколінь Землі.
День 4 - День Хобі: запрошуються
всі, хто має цікаве хобі. Приходьте і по
діліться своїми уподобаннями.
День 5 - День сімейного читання:
запрошуються діти разом з мамою, та
том, дідусем, бабусею. Адже саме во
ни читали вам перші книжечки, коли ви
були ще маленькі.
День 6 - День творчості: цього дня
відбудеться художній вернісаж "Мій
улюблений літературний герой" та Фо
токрос "Ми читаємо". Запрошуємо
взяти участь у конкурсі газет та фото.
Впродовж тижня, спостерігаючи за
оточуючими, сфотографуйте людей,
які читають. Тоді у суботу можна проде
монструвати свою творчість.
У ході свята свої театральні таланти
продемонстрували гімназисти перших
класів, перевтілившись у літературних
героїв. За традицією, наприкінці свята,
вступаючи до читацької родини, гімна
зисти дали урочисту обіцянку:
У цей святковий день, переступаючи
поріг великого храму книги, урочисто
присягаю:
- Любити та шанувати книгу.
- Читати книжки охайно, бережно.

- Вчасно повертати книги.
- Культурно та чемно поводитися
у бібліотеці.

- Застосовувати знання, отримані
з книги у своєму житті.
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4 квітня 2014 року

ВИШИВКА - ДУША МОГО НАРОДУ
З 11 до 24 березня 2014 року Києво-Святошинським районним
центром творчості молоді "Оберіг" спільно з управлінням освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації було проведено районну виставкуконкурс декоративно-ужиткового мистецтва, у якій взяли участь
29 навчальних закладів району, 158 вихованців, 26 керівників гуртків,
Загалом було представлено 297 дитячих робіт.
Виставкаконкурс проводилася в номі
націях: вишивка (хрестик, гладь, бісер,
стрічка), вироби з бісеру, швейні вироби
та в'язання (спиці, гачок).
Традиційні українські рушники, різно
барвні вишиті картини, дзвіночки, янго
ли, серветки, одяг, плетений гачком, ви
тончені бісерні проліски, орхідеї, троян
ди, півонії та крокуси цвіли яскравим цві
том у виставковій залі "Оберегу".
Загалом, члени журі відмітили понад
60 дитячих робіт. Серед дітейбоярчан
дипломами Іго ступеня нагороджені:
Терещенко Влада, Кривіцька Анастасія,
(КСР ЦНТТУМ "Шанс" на базі Боярської
ЗОШ № 4), Винокур Марія, Шатун Надія
(КСР ЦТМ "Оберіг") у номінації "в'язання
гачком"; Гущик Валентина (КСР ЦТМ
"Оберіг" на базі Боярської ЗОШ № 1) та
Шаповал Діана (КСР ЦТМ "Оберіг") у но
мінації "вишивка хрестиком"; Куріляк
Марія, Ордоян Аліна (КСР ЦТМ "Оберіг"),
Борисенко Поліна, Свєртока Анна (Бояр
ська ЗОШ № 5) у номінації "вироби з бі
серу"; Бондаренко Ольга (КСР ЦТМ
"Оберіг")  номінація "прикраси з бісеру";

Кучер Єлизавета, Петрук Юлія (КСР ЦТМ
"Оберіг")  номінація "іграшка, плетена
гачком". З повним звітом по виставці
конкурсу всі бажаючі можуть ознайоми
тися на сайті ЦТМ "Оберіг": www.obe
rig.ho.ua.
Рекомендації журі, як і минулого року,
залишилися незмінними: керівникам
гуртків радять більш відповідально ста
витися до оформлення робіт, більше ува
ги приділяти якості зворотної сторони
виробів, урізноманітнювати техніки ви
конання, роз'яснювати вихованцям, що
тенденції сучасної моди спрямовані на
відновлення та збереження народних
традицій в усьому світі.
З 10 квітня в КиєвоСвятошинському
районному центрі творчості молоді
"Оберіг" стартує районна виставкакон
курс народних ремесел "Скарби рідного
краю". Виставка триватиме до 24 квітня.
Запрошуємо всіх бажаючих завітати
до "Оберегу" та насолодитися чудовими
дитячими витворами традиційного укра
їнського мистецтва.
Тетяна Скочко

ЖІНОЧА САМОТНІСТЬ
Чому так багато серед нас жінок, які ще
не знайшли себе в сімейному житті? Серед
причин може бути нещасливе кохання;
надмірна залежність від батьків
(матеріальна чи психологічна); довгий
шлях самореалізації або кар'єри;
завищений рівень вимог до майбутнього
партнера; негативний досвід першого
шлюбу; складні життєві колізії. Але
практика показує, що за будь-яких (навіть
найдраматичніших) обставин люди
наперекір долі знаходять одне одного,
закохуються, одружуються. Може, все
криється в душі жінки, її світогляді,
ставленні до оточуючих і життя загалом?
Хто сказав, що щастя можливе лише в парі?
Багато представниць прекрасної статі чу
дово себе почувають без усіляких чолові
ків і не збираються при цьому міняти своє
життя. І все ж таки значно більше самотніх
дівчат і жінок почуваються нещасними.
Вони змучені сумнівами в своїй привабли
вості і нарікають на долю: "Що зі мною не
так? Чому? За що?"
Кожна сама собі вигадує пояснення, чо
му не має успіху в протилежної статі: дуже
гладка (худа); занадто низька (висока); за
довгий (закороткий) ніс; не вмію (не маю
грошей) вдягатися... Такі жінки складні в
спілкуванні, важко налагоджують стосунки
з оточенням, напружені, незграбні, мало
цікаві. І причина криється не в зовнішніх
чинниках, а в жіночій душі. Закомплексо
ваність  це хворобливий егоїзм, зосеред
женість на собі, своїй найчастіше уявній
недосконалості. І це основна перешкода до за
міжжя.
Жінки з комплексами фактично відмовляють
ся від пошуку своєї половинки. Вони концен
труються на своїх вадах (здебільшого уявних чи
перебільшених) і відкладають не тільки пошук
кохання, але навіть саме життя на потім  на той
час, коли їхня "фатальна" проблема вирішить
ся. Іноді вони ледь животіють у чеканні, коли на
решті почнеться справжнє життя. А тим часом
можна втікати від дійсності, поринувши в мрії
про казкову появу чарівного принца або шукаю
чи розради в жіночих романах і серіалах. А ще
можна сховатися за бравадою "Мені ніхто не
потрібен" чи "втекти в хворобу", чи взагалі вда
тися до самонавіювання "Я не створена для ро
динного життя".
Деякі дівчата і жінки ризикують стати жертва
ми "неврозу безшлюбності", при якому бажан
ня знайти чоловіка стає нав'язливим хворобли
вим станом, що відштовхує потенційних пар
тнерів. Більше того, нескінченні переживання
через особисте життя можуть негативно впли
нути на стосунки з рідними, друзями, колегами.
Зайва "шлюбна заклопотаність" неминуче

ускладнює пошук чоловіка. І допомогти може
лише зміна внутрішнього налаштування, від
критість до оточуючих, уміння просто радіти
життю.
Декілька порад:
 Не перетворюйте пошук партнера на сенс і
спосіб життя. Розслабтесь, не занурюйтесь в
себе і свої переживання, зробіть усе, аби життя
стало цікавим, динамічним, повноцінним.
 Проаналізуйте: люди для вас чи ви для лю
дей? Спілкуйтеся з оточуючими, ставте на чіль
не місце саме їхні почуття, потреби, інтереси
та проблеми. Розділяйте їхні біди й радощі,
успіхи й невдачі не заради того, щоб натомість
щось отримати, а просто, щоб життя стало різ
нобарвним, багатогранним, достойним поваги
і уваги.

 Вмійте радіти життю і діліться своєю радістю
з оточуючими. Даруйте їм свій час, щиру заці
кавленість, душевне тепло, співчуття. Допома
гайте порадою, дією й навіть матеріально (в ме
жах розумного). Як результат, до вас будуть
тягнутися, за вами нудьгуватимуть, на вас чека
тимуть, а вашій появі радітимуть. Мимоволі ви
навчитеся так само зацікавлено і невимушено
спілкуватися і з представниками протилежної
статі.
 Навчившись любити тих, хто поруч, розши
рюйте коло своїх інтересів і, відповідно, коло
спілкування. Дізнавайтеся про щось нове,
вчіться, знайомтеся з новими людьми, подоро
жуйте.
 Якщо при цьому як "побічний ефект"
з'явиться супутник життя, чудово! Якщо ж ні, 
то ви не змарнували час, не проіснували, а про
жили цікавий і корисний відрізок життя. Хоч би
як склалося ваше життя, воно буде наповнене
високими помислами і добрими справами. Ви
проживете його серед людей, котрі вас люби
тимуть і цінуватимуть. А це вже не самотність,
це  щастя!
Марія Кириленко

ПОЖЕЖА В ЛІСІ –
СУСПІЛЬНЕ ЛИХО
З настанням весни є загроза виникнення лісових
пожеж. Їх причиною часто стає випалювання сухої
рослинності на полях, луках та необережне поводження
людей з вогнем в лісі. Тому слід пам'ятати, що пожежу
легше попередити ніж зупинити. Вогонь, що набрав
сили, здолати буває дуже непросто.
Щорічно державним під
приємством "Київське лісове
господарство" за підтримки
КиєвоСвятошинської район
ної державної адміністрації
проводиться комплекс захо
дів для попередження виник
нення пожеж в лісах району та
поза ним, в межах підпоряд
кованого підприємству лісо
вого фонду. Зокрема, за 2013
рік влаштовано 1510 км та
доглянуто за 2200 км мінера
лізованих смуг вздовж авто
мобільних доріг, залізниць та
населених пунктів.
Щорічно рейдовими брига
дами лісгоспу, спільно з пред
ставниками МВС, КиєвоСвя
тошинської РДА та іншими
правоохоронними органами,
проводиться патрулювання
лісових насаджень з метою
виявлення порушників "Пра
вил пожежної безпеки в лісах
України", на яких чекає пока
рання у вигляді накладення
штрафу згідно ст. 77 Кодексу
України "Про адміністративні
правопорушення".
Перебуваючи в лісі не варто
нехтувати правилами пове
дінки з вогнем. Виявивши ба
гаття  загасіть його, або за
телефонуйте за номером
"101" до служби порятунку,
(044) 4512030  до чергово

го Київського обласного та по
м. Києву управління лісового
та мисливського господарс
тва та вкажіть місце загорян
ня та його масштаб. Адже,
щоб виростити ліс потрібні
десятиліття та клопітка праця,
а щоб знищити  мить та
проста байдужість чи необе
режність.
Щоб ваша діяльність не ста
ла причиною лісової пожежі,
будьте дуже обережними з
вогнем у межах будьякої
природної території. Ніколи
не підпалюйте суху траву на
полях та в лісі. Якщо побачи
те, що так діють інші, поста
райтеся їх зупинити і поясніть,
чим це небезпечно.
Спільними зусиллями збе
режемо та примножимо ліси
всім на радість.
В. Наумчик,
інженер ОЗЛ

4 квітня 2014 року

Цікаво знати
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БОЯРСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ «ІСКРА»
ВІДКРИВАЄ ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН
28-30 березня відбувся перший
у цьому сезоні похід учасників
Боярського туристичного клубу
"ІСКРА" у віковій категорії від
12 до 14 років.
Група у складі 13 осіб пройшла дис
танцію довжиною 17,8 км (Боярка
БобрицяЖорнівка) із заліковим часом
4 години 10 хвилин.
Туристи трималися дуже мужньо і
навіть знайшли в собі сили встановити
намети та приготувати смачну вечерю
на стоянці в Жорнівці на Високому бе
резі.
29 березня було присвячене трену
ванням, а саме: були проведені трену
вання по організації переправи (пішо
хідна полоса).
За допомогою інструкторів навчили
ся в'язати туристичні вузли, розводити
вогнища.

30 березня, ретельно прибравши від
сміття місце стоянки, туристи подола
ли дорогу додому довжиною 12,6 км
від Жорнівки через Забір'я до Боярки
за 2 години 50 хвилин.
68й весняний туристичний зліт віко
вої категорії від 12 до 14 років, присвя
чений Дню захисту дітей, відбувати
меться 1618 травня також на Високо
му березі.
Запрошуємо бажаючих приєднатися
до туристичного життя і спробувати
визначитись: який з видів спортивного
туризму міг би Вас зацікавити  подо
лання гірських вершин, бурхливих во
дяних потоків, дослідження загадкових
печер або подолання відстаней ма
льовничими краєвидами нашої прек
расної країни!
За додатковою інформацією зверта
тись за тел.: 067 2475611.
Юлія Апостолова

Релігійні свята

КОЛИ ПТАХИ
ГНІЗДА НЕ В’ЮТЬ
7 квітня відзначають Благовіщення - одне з найбільших християнських
свят. Це свято благої вісті Архангела Гавриїла, яку він приніс Діві Марії. В
цей день Марії було сказано, що вона непорочно зачне від Святого Духа
та народить Ісуса Христа - Сина Божого.
У давнину Благовіщення вважали
великим святом, з нього починали рік.
За благочестивими віруваннями лю
дей, в цей день, як і на Великдень,
сонце "грає", і грішників в пеклі не му
чать. За своєю велич
чю, свято Благовіщення
не відміняється навіть
тоді, коли воно припа
дає на Великдень.
В народі  це свято
третьої зустрічі зими з
весною. Вважається,
що цього дня весна ос
таточно долає зиму і
Бог благословляє зем
лю для сівби. Зачіпати
землю до цього дня
вважалося великим грі
хом. Також на Благові
щення Матір Божа з не
бес розсипає з "Благо
віщенської
коробки"
росу або дощ, сніг чи
туман. Тож якщо цього
дня будуть якісь опади 
чекай на врожайний
рік.
У цей день здавна іс
нував звичай випускати
на волю пташок: "Щоби
співали на волі, Бога
прославляли та проси
ли щастяудачі тому,
хто їх випустив". Деякі
люди навіть спеціально
купували пташок, щоб
на Благовіщення їх ви
пустити  на щастя.
Вважалося, що люди
працювати цього дня
не повинні, адже навіть птахи гнізд не
в'ють  настільки це велике свято. По
яснювали: зозуля спробувала, то Бог
їй пам'ять відібрав, а тому вона донині
не має свого гнізда й підкидає яйця в
чужі. Особливим статусом наділений
тільки один птах  горобець: він лаго
дить гніздо, "оскільки не знає такого
свята, бо він, бач, бусурманин поміж
птицями".
Зранку в церкві правлять урочисту
службу, святять проскури (це спеці
альний літургійний хліб, який викорис
товується під час православного бо
гослужіння. Готується з квасного

Що? Де? Коли?

  

12 к в і т н я 2 0 1 4 р о к у о 1 3 : 0 0
 Боярський краєзнавчий музей
Відкриття персональної виставки живопису боярського художника
Олександра Малінченка.

(дріжджового) тіста, яке замішується
з пшеничної муки, води та солі. На
проскурі зазвичай розміщуються зоб
раження хреста чи Пресвятої Богоро
диці)

Пасічники "частують" своїх бджіл
благовіщенською проскурою, щоб ті
добре роїлися. Якщо благовіщенську
проскуру перетерти на порошок, змі
шати з землею та посіяти з чотирьох
кутів свого поля, то це, за народними
уявленнями, забезпечить добрий уро
жай, дощ ниву не минатиме. А якщо
благовіщенську проскуру закопати в
землю на полі, то й град цьому полю
не страшний. Свяченій проскурі при
писуються й неабиякі лікувальні влас
тивості, зокрема, вона може допомог
ти хворому на пропасницю.
На Благовіщення дівчата водили

перший весняний хоровод  "Кривий
танок". Він символізує пробудження
природи, покликаний закликати весну
до більш активних дій, пробуджувати
життєву енергію.
Вважалося, якщо дівчина на порі на
Благовіщення знайде квітку первоцві
ту, значить, їй у цьому році судилося
заміж піти. А знайдений у цей день
пролісок треба дуже обережно зірва
ти, у пазусі принести додому й по
класти під образами. З давніх часів
вважається, що це приносить у дім
щастя та злагоду.
Пролісок дарує не тільки щастя ро
дині, але й дівчині красу. Для того,
щоб скористатися магічними власти
востями квітки, слід на Благовіщення
покласти в холодну воду пролісок і ці
єю водою вмитися.
Крім того, українці спостерігали за
погодою. Вважали: яка погода на Бла
говіщення, така й на Великдень буде.
Якщо на Благовіщення дощ іде, то
добре вродить жито. Якщо на Благові
щення вже сидять бузьки на яйцях,
весна буде тепла.
А ще народ радить не проклинати

зиму в цей день, оскільки в цьому разі
вона може передумати й повернути
ся: "На Благовіщення зими не лай, і
саней не ховай".
13 квітня святкуватимемо Вербну
неділю. Свято перехідне, відзначають
його за тиждень перед Світлим Хрис
товим Воскресінням. В основі Вели
кодня  євангельська легенда про
в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Наші
предки залишили нам у спадок обряд
поклоніння вербі: за давнім повір'ям, її
освячені гілки оберігають помешкання
від пожежі, посіви  від неврожаю, а
худобу від хвороб. Джерельна вода з
під верби має цілющі властивості, а
потовчене молоде листя добре заго
ює рани. Вербний тиждень завжди ви
різняється прохолодною погодою з
дощами. Це добре  земля запасаєть
ся вологою. "По Вербній неділі плуг
уже при ділі",  каже народна муд
рість. Якщо останні дні тижня теплі,
улітку буде щедрий урожай на ярину.
Активний виліт бджолиних сімей цього
дня  до хорошого весняного медоз
бору.
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Усміхніться

Поетичний дебют

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Тетяна РОМАНЮК

Тужить ненька
Україна,
Плаче за синами.
В серці рана
кровоточить,
Залита сльозами.

За краще життя
воювали,
Без зброї з катами.
В нову сотню
записались Ангелами стали.

Свинець в шию,
серце, груди,
В очі такі милі.
Кров'ю землю
окропили,
Волю - не зломили.

Гірко плачуть мати
й батько,
І близькі, і рідні,
Честі й мужності
героїв
Мусим бути гідні.

Коли ж Ви, сини
мої,
Так повиростали,
Що на захист
Батьківщини
Живим щитом
стали?

Вставай, ненько
Україно!
Загроза настала.
Боронити
Батьківщину
Наша черга стала!
м. Боярка,
лютий 2014 р.

 ,  '
– У тебе новий бра
тик? – питають хлопчика.
– Так, але він мені не
подобається: весь час
плаче.
– А ви його поверніть
назад.
– Не можна, ми ним
два дні покористувалися.

***

– Чи не здається вам,
що теперішня молодь
жахливо вдягається?
Наприклад, оцей юнак.
– Це моя дочка.
– Пробачте, я не

знав, що ви її батько.
– Я її мати.
***
От якби ми під
вербою
не зустрілися
з тобою,
і якби не
роздягались,
і якби ми не купались,
і якби у глибині
не було пенька на дні,
і якби про те
не знали,
і якби ми не пірнали,
і якби не всі якби —
не набили б ми лоби!

ІНОЗЕМНІ МОВИ
ЛЕГКО ТА ЦІКАВО

Поряд із Вами
відкрито нове відділення
ПриватБанку !
Будемо раді бачити Вас за адресою:

08153, Київська обл., м. Боярка,
вул. 40 років Жовтня, 92-г

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ
Бутерброд
"Корисний вибух"

Суп
"Сирна насолода"

Порцій  4, час приготування  3
хвилини.
Всі ми інколи дуже поспішаємо на
роботу, але ж як залишити родину
без сніданку? Пропоную спробувати
приготувати смачні та корисні бу
терброди, які дозволять приємно
розпочати день та нададуть Вам не
обхідної енергії.
Інгредієнти:
 хліб чорний/"Український" 
8 шматочків
 сир кисломолочний  200 гр (1 пачка)
 сметана  2 ст. л.
 перець солодкий  1 шт
 огірок свіжий  1 шт
 зелень  будь яка, за смаком
 сіль, перець чорний, мелений 
за смаком
Приготування:
Сир викладаємо в глибоку тарілку,
ретельно розминаємо, додаємо
сіль, чорний перець та сметану. Пе
рець солодкий, огірок та зелень
дрібно ріжемо та поєднуємо з си
ром. Отриману суміш намазуємо на
хліб  і смачного!

Порцій  8, час приготування  40
45 хвилин.
Вишуканоніжний смак цього супу
стане улюбленою родинною стра
вою. Взимку можна подавати з під
сушеними грінками, а спекотним лі
том  смакує холодним та може
скласти конкуренцію улюбленій ук
раїнцями окрошці.
Інгредієнти:
 філе куряче  400 гр.
 сир плавлений  4 пачки
 рис  150 гр.
 картопля  400 гр.
 морква  150 гр.
 цибуля  150 гр.
 гриби (шампіньйони)  300 гр.
 сіль, перець, зелень  за смаком
Приготування:
Куряче філе заливаємо 3 л. води,
додаємо сіль, перець, варимо до го
товності, після чого філе виймаємо.
В бульйон додаємо рис, варимо 10
хвилин. Цибулю дрібно ріжемо, мор
кву натираємо. Ріжемо картоплю не
великими кубиками, якщо гриби у
Вас маленькі  їх можна не подріб
нювати. До бульйону додаємо кар
топлю, моркву, гриби та цибулю. Ва
римо 57 хвилин. Додаємо порізане
шматочками відварене філе та порі
заний сир. Ретельно перемішуємо.
Перед подаванням додаємо зелень.

Смачного!

7 квітня  13 квітня
ОВЕН (21.03—20.04).
Досить бурхливий тиждень. Але подвій
ні зусилля варті того, щоб заманливі жит
тєві перспективи стали реальністю. Доб
ре сплануйте свої дії, контролюйте емоції
і не забувайте про здоровий сон.
ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).
Активність на роботі принесе непогані
дивіденди та величезне моральне задо
волення. Ймовірні зміни в особистому
житті, яким не варто опиратися. У вихідні
тримайте себе в рамках.

Час відпочити морально та фізично. Ба
жано не брати на себе зайвих тягарів.
Обіцянки можуть виявитись просто гар
ними словами, тому вірити їм не варто. У
вихідні можна погуляти.

Загублений Державний Акт на право
приватної власності на землю серії IКВ
№
082394, виданий 28.03.2001 року на ім’я
Шевчук Наталії Володимирівни, вважати
недійсним.

На Ваші численні прохання ми започатковуємо
нову рубрику, присвячену секретам
приготування смачної та корисної їжі.
Нині у нас в гостях наша землячка пані Галина.
Ви також можете поділитися своїми рецептами.
Тож готуймо разом.

ГОРОСКОП

БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).

www.elang.at.ua

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

4 квітня 2014 року

Млинці
без начинки
"Самодостатні"
Начинка в такі млинці може бути
дуже різноманітною  від сиру з
фруктами чи цукатами  до м'ясного
фаршу з часником.
Я ж хочу розкрити Вам смак ніж
ності  млинці з вершковим маслом
без начинки, які смакують замість
печива та є легким десертиком до
горнятка чорної кави.
Інгредієнти:
 яйце  3 шт
 молоко  3 склянки
 борошно  1,5 склянки
 олія рослинна  3 ст. л.
 цукор  3 ст. л
 сіль  за смаком
 вершкове масло  2 ст. л.
Приготування:
Яйця збиваємо в піну. Додаємо 1
склянку молока, сіль, цукор. Посту
пово вводимо борошно, перемішує
мо до однорідної маси. Додаємо 2
склянки молока та рослинну олію.
Збиваємо та випікаємо на добре ро
зігрітій пательні.
Змащуємо млинці розтопленим
вершковим маслом.

Смачного!

РАК (22.06—23.07).
Якщо набридла щоденна рутина  зай
міться творчістю, самоосвітою, знайдіть
однодумців, запропонуйте щось нове на
роботі й в особистих стосунках. Бережіть
горло у суботу.

ЛЕВ (24.07—23.08).
Досить напружений період, але вам
вдасться вийти з непростої ситуації пере
можцем. Головне  чітко визначити план і
з ходу втілити його в життя. Обережно з
керівництвом у понеділок!
ДІВА (24.08—23.09).
Досить напружений тиждень, дове
деться займатися кількома справами од
ночасно. Якщо знайдете однодумців і по
мічників, можете розраховувати на успіх.
У суботунеділю вирушайте у гості.

ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).
Маєте чудову можливість проявити
свої здібності не тільки в теорії, а й на
практиці. Не лінуйтесь і не міняйте точку
зору по декілька разів на день. У вихідні
може знадобитись допомога дітям.

СКОРПІОН (24.10—22.11).
Не бійтеся перешкод, що маячать на
горизонті. Мусите обов’язково їх подола
ти. А для цього спокійно, без істерик і
зайвих розмов, робіть свою справу. У ви
хідні треба відновити сили.

СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).
Щоб успішно й безболісно реалізувати
честолюбні задуми у навчанні й діловій
кар’єрі, менше ризикуйте, не конфліктуй
те і частіше відпочивайте. Вихідні краще
провести вдома, у колі сім’ї.
КОЗЕРІГ (22.12—20.01).
Назріває серйозний момент для рішу
чого прориву у професійній діяльності й
на особистому фронті. Не дозволяйте
першим розчаруванням псувати настрій
близьким людям та підлеглим.
ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).
Непоганий момент для просування на
гору кар’єрними щаблями. Будьте аку
ратні й терплячі у нудних справах, і ви от
римаєте перспективу. У вихідні звільніть
ся від старого мотлоху.

РИБИ (20.02—20.03).
ЗАСНОВНИК – Боярська міська рада.
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Замовлення

Можливо, зміните рід занять чи коло
спілкування. Не бійтеся рішучих кроків,
прислухайтесь до інтуїції  і ви неодмінно
виграєте. Але постарайтеся уникати різ
ких висловлювань щодо начальства.

