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7 квітня у конференц-залі 
пологового будинку ЦРЛ Києво-
Святошинського району відбувся 
круглий стіл на тему: «Всесвітній 
день здоров’я. Боярка – 2015». 
Учасники – керівники навчаль-
них закладів міста, представни-
ки медичних установ, соцслужб, 
громадськості.

Відкрив зустріч мер Бояр-
ки Тарас Добрівський: «Ми 
живемо у час катастрофічного 
стану захворюваності, який на-
пряму загрожує національній 
безпеці нашої держави. Сьо-
годні говорити про здоров’я 
мало. Потрібно діяти потужно і 
згуртовано. Саме тому до учас-
ті в круглому столі запрошено, 
перш за все, усіх, хто працює з 
підростаючим поколінням».

Головний лікар ЦРЛ Ки-
єво-Святошинського району 
Василь Кравченко зауважив, 
що вперше має нагоду зустріча-
тися з громадою Боярки. «День 

здоров’я зібрав усіх нас у ме-
дичному закладі. Гадаю, що це 
не випадково. Лікар – це остан-
ня точка у ланцюжку: людина – 
навчальний заклад – суспіль-
ство – медичний заклад. Нам 
усім слід пам’ятати, що роль 
лікаря – лікувати, роль суспіль-
ства – виховувати», – наголо-
сив головний лікар.

Заступник головного лікаря 
ЦРЛ з дитинства Людмила На-
уменко зупинилась на питан-
нях погіршення стану здоров’я 
дітей і на позитивному досвіді 
впровадження програм «Відпо-
відальне дитинство» та «Прин-
ципи грудного вигодовування», 
які дозволяють закласти міцний 
фундамент здоров’я у немовлят.

Дитячий психіатр Василь 
Ковдюк акцентував увагу при-
сутніх на невтішній позитивній 
динаміці порушень у психічному 
розвитку дітей. Заступник го-
ловного лікаря ЦРЛ Олександр 
Порошин торкнувся теми інвалі-

дизації населення. Про складові 
здоров’я людини говорила ди-
ректор ЦСПР Ангеліна Лахтадир.

Багато йшлося про по-
зитивний досвід збереження 
здоров’я, який впроваджуєть-
ся на теренах міста. Зокрема, 
йшлося про міську програму 
оздоровлення дошкільнят про-
дуктами бджільництва – слово 
мали завідувач ДНЗ «Даринка» 
Любов Дуднікова та директор 
ТОВ «Київоблбджолопром» Ва-
лерій Домбровський.

Також розмова торкнулася 
контролю за якістю продуктів 
харчування та епідемічної си-
туації в місті та районі – про 
це говорила головний лікар 
СЕС Таїсія Демченко. Своїм 
досвідом розбірливого підходу 
до харчування поділилася за-
відуюча економічним відділом 
міськради Олена Балуєва.

Підбиваючи підсумки круг-
лого столу, міський голова Та-
рас Добрівський наголосив, що 
Боярка має потужний потенціал 
для виховання здорового моло-
дого покоління, для збереження 
здоров’я та гармонійного розви-
тку жителів міста. 

«У Боярці відбувається від-
родження традицій масових 
спортивних заходів. Це: вело- та 
легкоатлетичні пробіги, різнома-
нітні змагання та спартакіади. У 
звичку мають увійти прогулянки і 
зарядка на свіжому повітрі, занят-
тя на спортивних майданчиках. 
Життя – це рух!» І принагідно за-
просив усіх присутніх до участі у 
легкоатлетичному пробігу, який 
відбудеться у Боярці 26 квітня.

Ж И Т Т Я  –  Ц Е  Р У Х

Зважаючи на події останніх 
років, наша країна взяла курс на 
сучасні принципи територіальної 
організації влади, які лишилися 
незмінними фактично з радян-
ських часів. Саме тому одним з 
головних завдань сьогодення є 
децентралізація влади. 

Надважливим кроком на 
шляху децентралізації стає 
створення потужних та само-
достатніх громад, а саме – до-
бровільне об’єднання суміж-
них територіальних громад. 
Головним механізмом цього 
процесу став Закон Украї-
ни від 03.03.2015 року «Про 
добровільне об’єднання те-
риторіальних громад», який 
спрямований саме на децен-
тралізацію публічної влади 
з реальним забезпеченням 
загальновизнаних європей-
ських принципів самостій-
ності органів місцевого 
самоврядування, засад спра-
ведливого і неупередженого 
розподілу суспільного багат-
ства між громадянами та те-
риторіальними громадами.

Відповідно до ст. 26 Закону 
України, ст. 5 Закону України 
«Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», з 
метою соціально-економіч-
ного розвитку, підвищення 
якості та доступності надання 
публічних послуг, отриман-
ня частини повноважень, які 
донині належали централь-
ним органам влади, а також 
надання можливості отриму-
вати конкретну державну під-
тримку, в тому числі й матері-
альну, що помітно підсилить 
фінансові можливості громад, 
а відтак стане поштовхом для 
подальшого розвитку та під-
вищення якості життя грома-
дян, ініціюємо добровільне 
об’єднання територіальної 
громади м. Боярка та терито-

ріальних громад сіл, селища: 
Бобриця, Білогородка, Пет-
рівське, Тарасівка, Віта По-
штова, Глеваха, Малютянка, 
Забір’я.

Адміністративним центром 
об’єднаної територіальної грома-
ди визначити м. Боярка, а її на-
зву – Боярська міська об’єднана 
територіальна громада.

Громадське обговорення 
проходить таким чином:

1. Пропозиції, зауваження 
подаються впродовж 10 днів з 
дня оголошення до виконав-
чого комітету Боярської місь-
кої ради у письмовому вигля-
ді із зазначенням: прізвища, 
ім’я, по батькові, місця про-
живання за особистим під-
писом особи, а для представ-
ників підприємств, установ та 
організацій – із зазначенням 
посади, і мають містити об-
ґрунтування з урахуванням 
вимог Закону України «Про 
об’єднання територіальних 
громад». 

2. Після закінчення 10-ти 
денного терміну обговорення, 
узагальнені виконавчим комі-
тетом Боярської міської ради 
зауваження та пропозиції 
впродовж 3 днів передаються 
для публічного обговорення 
шляхом проведення «кругло-
го столу» за участі представ-
ників громадських організа-
цій міста.

3. За результатами громад-
ського обговорення виконав-
чим комітетом готується про-
ект рішення міської ради про 
надання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних 
громад та делегування пред-
ставників до спільної робочої 
групи.

Боярський міський голова, 
депутати Боярської міської ради

ПРОПОЗИЦІЯ
Боярського міського голови та депутатів Боярської міської ради 

щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

дЕЦЕнТРалІЗаЦІЯ
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З метою покращення зо-
внішнього вигляду вулиць 
міста, згідно з рішенням 56 се-
сії Боярської міської ради VІ 
скликання № 56/2596 від 19 
лютого 2015 року, працівники 
КП «БГВУЖКГ» з 31 березня 
розпочали реконструкцію до-
роги по вул. Молодіжній (улаш-
тування тротуару від магазину 
«Теремок» до площі Перемоги). 

Роботи проводяться силами 
підрядної організації ТОВ СТ 

ОнОВлЕннЯ МОлОдІЖнОЇ

«Галактика» із залученням ре-
сурсів КП «БГВУЖКГ» відпо-
відно до виготовленої та затвер-
дженої проектної документації.

Перший етап робіт — де-
монтаж старих бордюрів та 
встановлення нових. Наступний 
крок — облаштування пішохід-
них тротуарів, зеленої зони від-
повідно до затвердженого проекту. 

Завершення будівельно-
монтажних робіт заплановано 
на початок червня 2015 року.

Відповідно до постанови На-
ціональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП) № 909 від                                                                                  
26 березня 2015 року «Про 
встановлення тарифів на цен-
тралізоване водопостачання та 
водовідведення КП «Боярка-
Водоканал», встановлюються 
такі тарифи: 

• на централізоване водопос-
тачання — 9,28 грн. за 1 куб. м;

• на централізоване водовід-
ведення — 8,51 грн. за 1 куб. м.

Постанова набирає чиннос-
ті з 1 травня 2015 року. 

ЗМІнЯТЬсЯ
 ТаРИФИ
 ЩЕ Й на ВОдУ

КП «БГВУЖКГ» ПОВІдОМлЯЄ
У березні комунальним під-

приємством «БГВУЖКГ» було 
виконано ряд робіт (виконання 
складає 94 відсотки).  За заявка-
ми мешканців, які надійшли до 
аварійно-диспетчерської служби: 
122 — аварійно-ремонтною діль-
ницею, 141 — ліфтовою бригадою.

Ремонтно-будівельна дільниця:
• скління вікон на сходо-

вих площадках по вул. 50 років 
Жовтня, 13;

• ремонт даху в будинках по 
вул. Білогородській, 51/4, п. 1, 
кв. 36 та кв. 1, вул. Полярній, 10, 
кв. 33 та 48, вул. Лінійній, 30, п. 
2, кв. 66, вул. Б. Хмельницького, 
113 та 74, кв. 19, вул. Ворошило-
ва, 23, кв. 98, Гоголя, 52, Черни-
шевського, 2;

• ремонт водостоків з даху по 
вул. Лінійній, 30;

• встановлено замки на тех-
нічних поверхах в будинку по 
вул. Лінійній, 30;

• ремонт накриття ліфтової в 
будинку по вул. Білогородській, 41;

• виконано 15 заявок              
мешканців.
дільниця з обслуговування будинків та 
прибудинкової території:

• проведено  обстеження під-
вальних приміщень будинків 
з метою подальшої розробки 

заходів з їх ремонту у весняно-
осінній період;

• замінено ділянку труб опа-
лення та запірної арматури в бу-
динку вул. Ворошилова, 26, 23, 
Б. Хмельницького, 80 та 113, Лі-
нійній, 28, Б. Хмельницького, 98, 
Ворошилова, 23;

• замінено стояк каналізації 
по вул. Молодіжній, 65, кв. 9;

• замінено запірну арматуру 
та стояк холодної води по вул. 
Білогородській, 27, п. 4, Моло-
діжній, 18-а та 77, Лінійній, 30, 
Полярній, 10;

• виконано сантехнічні робо-
ти за 171 заявкою мешканців.
дільниця благоустрою міста:

• відремонтовано та встанов-
лено реле часу вмикання/вим-
кнення вуличного освітлення 
вулиці Зеленої;

• проведено заміну реле часу 
по вулиці Пушкіна;

• зрізано 14 аварійних дерев 
та 25 кроновано в парку        Пе-
ремоги та по місту;

• очищено прибордюрну те-
риторію доріг по вулицях: Бі-
логородська, 40 років Жовтня, 
Маяковського, Молодіжна, Лі-
нійна (вивезено 80 т ґрунту);

• із залученням підрядної 
організації проведено ямковий 
ремонт доріг по вулицях: Садо-

ва, Білогородська, Молодіжна 
та частково Б. Хмельницького;

• по вулиці 50 років Жовтня 
відремонтовано ливнеприймач;

• подроблено 30 м куб. гілок 
по місту;

• прибрано два міських      
кладовища;

• під час толоки прибирали 
обочину магістральної дороги в 
напрямку Петрівського (вируб-
ка кущів, прибирання сміття, 
побілка дерев); 

• побілено дерева по місту на 
центральних вулицях;

• ліквідовано несанкціо-
новане сміттєзвалище по вул.    
Магістральній;

• виконано 34 заявки мешкан-
ців з вуличного освітлення (ре-
монт ліхтарів та заміна лампочок;

• вивезено 70 т ТПВ з міста.
Щодня з міста вивозиться 

близько 50-70 м куб. відходів зі 
сміттєвих майданчиків, у пере-
важній більшості — з приват-
ного сектора (гілля, бур’яни 
тощо).

Нагадуємо: вчасно спла-
чуйте за комунальні послуги та 
укладайте договори про виве-
зення твердих побутових відхо-
дів. Тільки разом ми наведемо 
чистоту в нашому місті!

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

Тому працівники КП «Бо-
ярське ГВУЖКГ» активно при-
ступили до побілки дерев, стов-
пів та бордюрів. 

Приємно відзначати, що чи-
мало установ, підприємств та 
організацій приєднуються до 
спільної роботи по наведенню 
порядку в місті. 

Навіть холодна погода 4 
квітня не завадила багатьом бо-
ярчанам долучитися до приби-
рання рідного міста. Відклавши 
на деякий час свої домашні тур-

боти, ми разом змогли здійсни-
ти велику справу. 

Серед місць, яких торкнула-
ся дбайлива рука, — парк Пере-
моги (прибирали представники 
міської організації воїнів-інтер-
націоналістів та «Приватбан-
ку»); ставки та берегову зону 
біля Свято-Михайлівського 
храму прибрали представники 
ГО «Відродження Притвар-
ки»); ділянку узбіччя дороги від 
«Авто люкса» до міського цвин-
таря прибирали дорослі та малі, 
а також дуже маленькі пред-
ставники Боярської релігійної 
громади церкви «Спасіння» та 
благодійна організація «Кон-
віктус Україна». Лише на цьо-
му місці зібрано приблизно 100 
мішків сміття. 

Дякуємо всім нам.

МОЄ МІсТО — МІЙ дІМ

4 квітня на суботник в парку 
Перемоги вийшли члени Бояр-
ського міського осередку Все-
української спілки ветеранів 
Афганістану на чолі з головою 
Києво-Святошинської організа-
ції УСВА Ларисою Козленко.

Воїни-інтернаціоналісти 
прибрали частину парку навко-

28 березня 2015 року в рам-
ках проведення весняного бла-
гоустрою в парку ім. Шевченка 
було висаджено нову алею.

Боярчани прибирали час-
тину парку, а надана КП 
«БГВУЖКГ» машина-подріб-
нювач тут же утилізувала гілля, 

ВЕсна ПОчИнаЄТЬсЯ… З нОВОЇ алЕЇ!

ло пам’ятника, здійснили вес-
няну обрізку дерев «афганської» 
алеї, звільнили від торішнього 
листя та сміття квітник обабіч 
доріжки, що веде до пам’ятника 
воїнові-інтернаціоналістові. І 
здалося на мить, що усміхнувся 
бронзовий юнак, вітаючи і сво-
їх побратимів, і нову весну.

ЦЕ ПОТРІБнО ЖИВИМ…

яке залишилося після кронуван-
ня дерев. Було висаджено 77 са-
джанців, вирощених у розплід-
никах, — каштани, липи, клени. 
Допомогли: директор Боярсько-
го коледжу екології та природ-
них ресурсів Сергій Кропивко 
та директор «Укрцентркадриліс» 
Сергій Ірклієнко, які організу-
вали закупівлю дерев. Необхідні 
ж кошти надали Олександр За-
рубін, Олександр Видря, Юлій 
Казаков, Артур Козачук.

Парковий суботник, в 
якому взяв участь народний 
депутат України Михайло 
Гаврилюк, та нову алею освя-
тив ієромонах Флавіан. Задо-
волення від зробленої справи 
отримали всі учасники акції, 
а користь — все місто.

Норма споживання Новий тариф, 
у коп. за 1 кВт/год 

До 100 кВт/год 36,6

100-600 кВт/год 63,0

Понад 600 кВт/год 140,7

В Україні тарифи на світло для 
населення зростатимуть впродовж 
двох років. Уже із 1 квітня в Україні 
почався період дворічного зростан-
ня цін на електроенергію. 

До березня 2017-го світло по-
дорожчає в 3,5 рази. Відповідне рі-
шення вже затвердила Національ-
на комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики і 
комунальних послуг. 

Нині середньозважений рівень 

тарифу для населення становить 
35,58 коп. за кВт/год. А через два роки 
буде 122,83 коп. Найменше за світло 
платитимуть власники двозонних лі-
чильників, адже вночі електроенергія 

коштуватиме наполовину дешевше. 
Тарифи підвищуватимуть кожні пів-
року у п’ять етапів. Востаннє комісія 
переглядала тарифи на електроенер-
гію для населення 1 червня 2014 року, 
підвищивши їх на 10-40 %, залежно 

За дВа РОКИ ЕлЕКТРОЕнЕРГІЯ длЯ насЕлЕннЯ ЩЕ ПОдОРОЖчаЄ 

 ІЗ 1 КВІТнЯ 2015 РОКУ

КП «БОЯРКа-ВОдОКанал»

від обсягів споживання. 
Максимальне зростання 
тарифів на електроенергію 
для населення на 40 % було 
встановлено лише для тих, 
хто споживає понад 800 кВт/
год. на місяць. 
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Додому повертаються боярча-
ни — бійці АТО. Їх було призвано 
торік у період з квітня по травень. 
З 18 березня в українській армії 
розпочалась перша хвиля демо-
білізації військовослужбовців, які 
брали участь у зоні антитерорис-
тичної операції Донецької та Лу-
ганської областей. 

Боярка теж має таких героїв, 
які захищають свободу, неза-
лежність та територіальну ціліс-
ність України. 

27 березня в «Оберезі» гро-
мада міста радо вітала наших 
бійців. Рада Волонтерів Бояр-
ки спільно з колективом ЦТМ 

«Оберіг» стали організатора-
ми святкового концерту. Свої 
найкращі номери підготували 
вихованці студій «Перлина», 
«Ритми» та «Діамант». 

Щирі слова подяки воїнам за 
вірність, служіння Україні, її за-
хист висловив Тарас Добрівський. 

Привітав з поверненням бій-
ців додому і районний військо-
вий комісар Києво-Святошин-
ського району Олег Гончарук. 

Військовослужбовців на-
городили подяками. А вже на-
прикінці концерту на них чекав 
сюрприз — щойно виготовлене 
загальне фото.

БОЯРКа ЗУсТРІла сВОЇХ ГЕРОЇВ

Щомісячну стипендію до кін-
ця 2015 року у розмірі 1200 грн. 
Ольга Шатило отримуватиме 
згідно з розпорядженням місь-
кого голови від 18 березня 2015 
року № 02-14/32 «Про виплату 
стипендії Космачевській О. Л.»

Стипендія міського голови 
спортсменам-рекордсменам випла-
чується з коштів міського бюджету 
за Програмою «Турбота» на 2015 рік. 

ОлЬГа ШаТИлО ОТРИМала сТИПЕндІЮ МІсЬКОГО ГОлОВИ

наша довідка:
Шатило Ольга Леонідівна 

народилась 12 серпня 1984 року 
в місті Боярка, закінчила Бояр-
ську ЗОШ № 3. Займалась во-
лейболом в ДЮСШ, виступала 
за шкільну команду КВК «Ві-
таміни». У 2001 році вступила 
до Київського політехнічного 
університету. В 2002 році ста-
лась трагедія в житті Ольги — її 

на тротуарі збив автомобіль, в 
результаті Оля втратила ногу. 
Переборовши трагедію, Ольга 
2006 року отримала диплом ме-
неджера-економіста видавни-
чо-поліграфічної діяльності. 

З 2011 року розпочала тре-
нування з волейболу сидячи 
під керівництвом заслуженого 
тренера України Олександра       
Каурайнена.

Брала участь у Континен-
тальному кубку Світу в Єгипті, 
де у складі команди України 
завоювала срібні нагороди. У 
складі збірної відіграла това-
риські турніри в Голландії та 
Китаї. На літніх Параолімпій-
ських Іграх у Лондоні дівчата 
вибороли такі довгоочікувані 
бронзові нагороди.

Нагороджена орденом «Кня-
гині Ольги» ІІІ ступеня, почес-
ною грамотою Кабінету Міністрів 
України, грамотою «Спортивна 
гордість міста Боярка». 

Бере участь у Чемпіонаті 
України з волейболу сидячи. 
Нині працює в Київському об-
ласному центрі «Інваспорт» 
провідним спеціалістом, займа-
ється пошуком спортсменів, які 
бажають займатись інвалідним 
спортом. 

Відома спортсменка, член параолімпійської збірної України Ольга 
Космачевська (Шатило) стала стипендіатом Боярської міської ради 
за видатні успіхи на ниві спорту та популяризацію Боярки. 

За словами волонтера Євге-
на Руденка, на фронт відправ-
лено вже більше 20 автівок, до 
відновлення яких долучилися 
волонтери Боярки, Тарасівки 
та Крюківщини.

Настоятель Свято-Покровсько-
го храму отець Димитрій Присяж-
ний освятив автомобіль, а також 
подбав про наповнення його гума-
нітарною допомогою, яку прино-
сять до храму небайдужі боярчани.

ЩЕ ОдИн аВТОМОБІлЬ 
ВІдПРаВлЕнО на ФРОнТ

Міська влада посприяла у 
придбанні паливно-мастиль-
них матеріалів. Волонтер Любов 
Лавриненко передала матеріаль-
ну допомогу екіпажу — двом во-
якам з 24 батальйону , які на цьо-
му УАЗі поїхали на схід України.

За кожною такою доброю 
справою — праця багатьох лю-
дей, яка сприяє наближенню 
перемоги.

29 березня було освячено та відправлено в зону проведення АТО 
черговий бронеавтомобіль. Цього разу — на базі УАЗика. На ремонт 
машини знадобилося близько одного місяця.

Вже кілька місяців на ділянці 
вулиці Молодіжної між Білогород-
ською та Лінійною впроваджено 
односторонній рух. Здається, про 
це знають навіть малюки. Аж ні! 
У нашому місті живе водійський 
десант у складі інопланетян, який 
тільки вчора висадився на бояр-
ських теренах.

Бо чим інакше можна по-
яснити тотальні «склероз», 
«сліпоту», «незнання» та інші 
форми нехтування правил до-
рожнього руху.

ВОдІЯМ ЗнОВУ наГадалИ ПРО ПдР

Не знав, не бачив, забув — ці 
слова, завчені ще в початкових 
класах, боярські водії повто-
рювали як «Отче наш», коли їх 
зупиняли інспектори спеціаль-
ного закону ДПС особливого 
призначення при МВС України.

Порушникам нагадували, 
що означають встановлені до-
рожні знаки.

Як стало відомо «Боярка-
інформ», такі патрулювання 
триватимуть і надалі. Впродовж 
наступних днів порушників че-
кають протоколи і штрафи.

2 квітня відбулось традиційне 
засідання Духовної ради при місь-
кому голові. Цього разу керівники 
релігійних громад Боярки зібралися 
у Боярському краєзнавчому музеї. 

ВИЇЗнЕ ЗасІданнЯ дУХОВнОЇ РадИ

Представники духовен-
ства мали нагоду ознайоми-
тись з виставкою сакрального 
мистецтва Андрія Коваленка 
та особисто поспілкуватися з 

художником. Нагадаємо, що 
виставку можна відвідати у Бо-
ярському краєзнавчому музеї 
(вул. Жовтнева, 49) до 12 квітня. 

Мер Боярки Тарас Добрів-
ський поспілкувався зі свя-
щеннослужителями. Зокрема, 
йшлося і про благоустрій на те-
риторії нашого міста. Представ-
ники духовенства висловили 
думку, що Великдень — не лише 
сприятливий час для очищення 
душі, а й пора для наведення 
ладу на своїй життєвій території. 

Представники різних релі-
гійних конфесій міста також 
спільно помолилися за Україну 
та Боярку. 

В Україні стартує міжнарод-
ний екологічний соціальний про-
ект «Зробимо Україну чистою!» 
Це єдина акція, в якій беруть 
участь жителі всіх регіонів кра-
їни та об’єднуються заради того, 
щоб очистити від сміття своє міс-
то, село та селище.

«Зробимо Україну чистою! — 
2015» — це частина міжнародно-
го проекту «Lets Do It, World!», 
який об’єднав вже більше 112 
країн для того, щоб піклуватися 

про екологію нашої планети. Це 
щорічна одноденна всеукраїн-
ська соціально-екологічна акція 
з прибирання та благоустрою 
засмічених зелених зон та місць 
громадського відпочинку. 

Акція в Україні кожного року 
збирає багато учасників. Вже 
кілька років у різні суботи по 
всьому світі (1 день — 1 країна) 
проводяться великі прибирання, 
які об’єднують цілу країну. Го-
ловна мета проекту — не лише 
глобальне прибирання країни 
від сміття, а також збільшення 
відповідальності українців за 
навколишнє середовище.

У 2015 році «Зробимо Укра-
їну чистою! — 2015» відбудеть-
ся 25 квітня по всій території 
України з 10:00 до 20:00. 

«ЗРОБИМО УКРаЇнУ чИсТОЮ! — 2015»

Легкоатлетичний пробіг «За 
мир та єдність України» став те-
мою зустрічі учасників засідання 
оргкомітету, проведеного 8 квітня. 

Представники боярських 
шкіл, гімназії та інші учасники 
засідання поділились думками з 
приводу популяризації фізкуль-
тури і спорту. Міський голова 
висловив думку щодо необхід-
ності виховання у молоді здоро-
вих та корисних звичок. «Спорт, 
загартування, фізкультура – це 
складові фізичного здоров’я. В 
усьому світі люди про це зна-
ють, 80 відсотків населення за-
ймається фізкультурою. У нас 
же серед прибічників здорового 
способу життя і 20 відсотків не-
має», – зауважив мер Боярки. 
Він наголосив, що організація 
таких масових спортивних за-
ходів – це добра традиція. Вона 
може стати дієвою альтернати-
вою для молоді, яка надає пере-
вагу сидячому способу життя.

Після обговорення орга-
нізаційних питань вирішено у 
навчальних закладах провести 
відповідні підготовчо-трену-
вальні заняття зі школярами. 
Також було озвучено прохання 
щодо забезпечення максималь-
ної участі боярчан у пробігу.
Про легкоатлетичний пробіг читайте: 
www.boyarka-inform.com/20150406.html

ВІд КОМП’ЮТЕРа 
ВІдІРВИсЬ. КРаЩЕ – 
МІсТОМ ПРОБІЖИсЬ!
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25 березня 2015 року набрав 
чинності Закон України від 5 бе-
резня 2015 року № 247-VIII «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо уточнення повно-
важень нотаріусів та особливос-
тей реєстрації похідних речових 
прав на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначен-
ня». Документом передбачено, 
зокрема, що нотаріуси чинні 
здійснювати функції державного 
реєстратора прав на нерухоме 
майно у порядку та випадках, 
встановлених Законом України 
«Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» (далі — Закон), і водно-
час нотаріусу надано можливість 
проводити державну реєстрацію:

• речових прав, похідних від 
права власності, на земельні ді-
лянки сільськогосподарського 
призначення незалежно від но-
таріального посвідчення дого-
вору, на підставі якого виникає 
таке право;

• права власності на земельну 
ділянку сільськогосподарсько-
го призначення, яке виникло 
та оформлено в установленому 
порядку до 1 січня 2013 року, 

РОЗШИРЕнО КОлО ПОВнОВаЖЕнЬ нОТаРІУсІВ
одночасно з державною реєст-
рацією похідного від нього ре-
чового права на таку земельну 
ділянку.

У такому випадку подається 
одна заява про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень або 
власником земельної ділянки, 
або набувачем відповідного по-
хідного права (орендарем чи 
іншим користувачем), або ж 
уповноваженою ними особою, з 
урахуванням положень Закону.

Звертаю увагу, що у зв’язку 
з поданням однієї заяви про 
державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень (щодо іншого ре-
чового права), заявник сплачує 
лише за послуги з державної ре-
єстрації іншого речового права 
(оренди тощо). За результатами 
проведення такої державної ре-
єстрації прав на земельні ділян-
ки формується витяг, примір-
ник якого надається заявникові.

У разі, коли заявником ра-
зом з документами, необхідни-
ми для проведення державної 
реєстрації похідного речового 
права на земельну ділянку сіль-
ськогосподарського призна-
чення, подається документ, що 
підтверджує виникнення права 

власності на відповідну земель-
ну ділянку та/або витяг з Дер-
жавного земельного кадастру, 
в якому міститься вся інфор-
мація, необхідна для проведен-
ня державної реєстрації права 
власності на таку земельну ді-
лянку, державний реєстратор 
або нотаріус проводить держав-
ну реєстрацію права власності 
на підставі цих документів.

Також звертаю увагу на те, 
що вищевказані положення За-
кону не стосуються порядку 
державної реєстрації права влас-
ності держави чи територіальної 
громади на земельні ділянки, які 
сформовані із земель державної 
чи комунальної власності, з од-
ночасною державною реєстраці-
єю похідного від права власності 
речового права на таку земельну 
ділянку, оскільки особливості 
її проведення у цьому випадку 
врегульовані статтею 4 цього За-
кону, а саме: виключно органом 
державної реєстрації прав чи ка-
дастровим реєстратором.

Приватний нотаріус 
Києво-Святошинського 

 районного нотаріального округу 
Київської області 

Вікторія Нікітенко

Відповідно до закону              
України «Про правову допомогу», 
безоплатна вторинна правова 
допомога — вид державної гаран-
тії, що полягає у створенні рівних 
можливостей для доступу осіб до 
правосуддя. 

Безоплатна вторинна право-
ва допомога включає такі види 
правових послуг: захист; здій-
снення представництва інте-
ресів осіб, що мають право на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу в судах, інших держав-
них органах, органах місцевого 
самоврядування перед іншими 
особами; складення документів 
процесуального характеру.

З 1 січня 2013 року розпо-
чав роботу Київський обласний 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Діяльність Київського об-
ласного центру поширюється 
на територію Київської області .

Центр розташований за 
адресою: м. Біла Церква,                                        
вул. Гайок, 4-а, тел. (0456) 31-21-85

Право на безоплатну вторин-
ну правову допомогу згідно з За-
коном «Про правову допомогу» 
та іншими законами України 
мають такі категорії осіб: 

1) особи, які  перебува-
ють під юрисдикцією України, 
якщо середньомісячний сукуп-

ний дохід їхньої сім’ї нижчий 
суми прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затверджено-
го відповідно до Закону Украї-
ни «Про прожитковий мінімум» 
(966-14 ) для осіб, які належать 
до основних соціальних і де-
мографічних груп населення, 
інваліди, які отримують пенсію 
або допомогу, що призначаєть-
ся замість пенсії, у розмірі мен-
ше двох прожиткових мінімумів 
для непрацездатних осіб, — на 
всі види правових послуг, пе-
редбачені частиною другою 
статті 13 цього Закону; 

2) діти-сироти, діти, позбавле-
ні батьківського піклування, без-
притульні діти, діти, які можуть 
стати або стали жертвами насиль-
ства в сім’ї, — на всі види право-
вих послуг, передбачені частиною 
другою статті 13 цього Закону; 

3) особи, до яких застосова-
но адміністративне затримання, — 
на правові послуги, передбаче-
ні пунктами 2 і 3 частини другої 
статті 13 цього Закону; 

4) особи, до яких застосова-
но адміністративний арешт, — 
на правові послуги, передбаче-
ні пунктами 2 і 3 частини другої 
статті 13 цього Закону; 

5) особи, які відповідно до 
положень кримінального про-
цесуального законодавства вва-
жаються затриманими, — на 

правові послуги, передбачені 
пунктами 1 і 3 частини другої 
статті 13 цього Закону;

6) особи, стосовно яких об-
рано запобіжний захід у вигля-
ді утримання під вартою, — на 
правові послуги, передбачені 
пунктами 1 і 3 частини другої 
статті 13 цього Закону;

7) особи, у кримінальних 
провадженнях стосовно яких 
відповідно до положень Кри-
мінального процесуального 
кодексу України (4651-17) за-
хисник залучається слідчим, 
прокурором, слідчим суддею чи 
судом для здійснення захисту за 
призначенням або проведен-
ня  окремої процесуальної дії, а 
також особи, засуджені до по-
карання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінар-
ному батальйоні військовослуж-
бовців або обмеження волі, — на всі 
види правових послуг, передба-
чені частиною другою статті 13 
цього Закону;

8) особи, на яких поширю-
ється дія Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасово-
го захисту» (3671-17), — на всі 
види правових послуг, передба-
чені частиною другою статті 13 
цього Закону, до моменту при-
йняття рішення про надання 
статусу біженця та у разі, якщо 

особа оскаржує рішення щодо 
статусу біженця;

9) ветерани війни та осо-
би, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» (3551-12), 
особи, які мають особливі за-
слуги та особливі трудові заслу-
ги перед Батьківщиною, особи, 
які належать до числа жертв на-
цистських переслідувань, — на 
правові послуги, передбачені 
пунктами 1-3 частини другої 
статті 13 цього Закону, стосов-
но питань, пов’язаних з їх соці-
альним захистом; 

10) особи, щодо яких суд 
розглядає справу про обме-
ження цивільної дієздатності 
фізичної особи, визнання фі-
зичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздат-
ності фізичної особи, — на пра-
вові послуги, передбачені пунк-
тами 2 і 3 частини другої статті 
13 цього Закону, протягом роз-
гляду справи в суді; 

11) особи, щодо яких суд 
розглядає справу про надання 
психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку, — на право-
ві послуги, передбачені пункта-
ми 2 і 3 частини другої статті 13 
цього Закону, протягом розгля-
ду справи в суді; 

12) особи, реабілітовані 

відповідно до законодавства 
України, — на правові послу-
ги, передбачені пунктами 2 і 3 
частини другої статті 13 цьо-
го  Закону, стосовно питань, 
пов’язаних  з реабілітацією. 

2. Право на безоплатну вто-
ринну правову допомогу мають 
громадяни держав, з якими Укра-
їна уклала відповідні міжнародні 
договори про правову допомогу, 
згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою Украї-
ни, а також іноземці та особи без 
громадянства відповідно до між-
народних договорів, учасником 
яких є Україна, якщо такі догово-
ри зобов’язують держав-учасниць 
надавати певним категоріям осіб 
безоплатну правову допомогу. 

На виконання п. 2.3. «Плану 
заходів щодо розвитку системи 
надання безоплатної право-
вої допомоги» затвердженого 
Наказом міністерства юсти-
ції України від 31.12.2014 року 
№287/2 на даний час утворю-
ються місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, які повинні почати 
свою дію в повному обсязі з 01 
липня 2015 року .

За планом розміщення міс-
цеві центри в Київській облас-
ті мають бути утворені в Білій 
Церкві, Вишневому, Броварах, 
Борисполі.

ВТОРИнна ПРаВОВа дОПОМОГа

З 1 травня набудуть чинності 
нові граничні тарифи на універ-
сальні послуги поштового зв’язку, 
що їх надає УДППЗ «Укрпошта».

Про це повідомлено на офі-
ційному веб-порталі Націо-
нальної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації.

Збільшення розміру та-
рифів у середньому на 19,5 % 
торкнеться пересилання пись-
мової кореспонденції в межах 
України. Зокрема, тарифи буде 
переглянуто на пересилання 
простих поштових карток, лис-
тів, бандеролей та рекомендо-
ваних відправлень.

Як ідеться в повідомленні, 

підставою для перегляду гра-
ничних тарифів стало зростан-
ня собівартості послуг: цін на 
паливно-мастильні матеріали, 
тарифів на електроенергію, ста-
вок орендної плати.

Очікують, що зростання та-
рифів на поштові послуги пози-
тивно вплине на надходження 
до державного та місцевих бю-
джетів, а також обов’язкові пла-
тежі до Пенсійного фонду.

Ухвалене НКРЗІ рішення 
набуде чинності з 1 травня 2015 
року, з дня його офіційного 
опублікування.

Востаннє універсальні тари-
фи на послуги поштового зв’язку 
переглядали в серпні 2013 року.

ТаРИФИ «УКРПОШТИ» 
ЗРОсТУТЬ 

Кілька місяців знадобилося 
на перетворення ділянки вул. Лі-
нійної від Сєдова до Гоголя у кра-
сивий і затишний куточок міста. 

Для цього було проведено 
реконструкцію дорожнього 
полотна і тротуарів, розчище-

ЗаВЕРШЕнО БлаГОУсТРІЙ 
ВУлИЦІ лІнІЙнОЇ

Колектив Києво-Святошинської 
райдержадміністрації прибрав те-
риторію біля кінотеатру «Космос». 
В. о. голови Мирослава Смірнова 
також долучилася до участі у за-
гальнорайонному суботнику. 

Прибирання відбувалося в 
рамках оголошеного РДА дво-
місячника благоустрою в Бояр-
ці, Вишневому, селах Петрушки, 
Лісники, Тарасівка, Крюківщи-
на, Гатне, Чабани, Віта-Пошто-
ва, Малютянка, Петрівське. 

Також заплановано при-
вести у належний стан кладо-
вища, сквери, парки, дитячі 
майданчики і місця рекреації, 
а також очистити від сміття 
околиці доріг.

чИсТО МаЄ БУТИ сКРІЗЬ

но і вирівняно газон, а також        
висаджено молоді дерева                            
замість зрізаних.

Як вже повідомлялося, у 
листопаді 2014 року відбува-
лись будівельно-монтажні 
роботи по реконструкції цієї 
вулиці. Під час робіт було зрі-
зано аварійні дерева, а також 
ті, що потрапляли у зону но-
вого тротуару. Під час зустрічі 
з мешканцями прилеглих бу-
динків по вул. Лінійній, 28 та 
Лінійній, 30 міський голова та 
начальник КП «БГВУЖКГ» 
пообіцяли, що навесні за-
мість зрізаних будуть виса-
джені дерева-крупноміри.

Завершальний етап цих 
робіт відбувся 6 квітня. Ко-
мунальники на вимогу меш-
канців посадили декоративні 
дерева. Це — 2 види клена 
гостролистого віком 6-7 років 
зі сформованим коренем та 
кроною висотою від 2,5 м, які 
мають швидко вкоренитися. 
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Технократичністю й швидкіс-
тю змін відзначається сьогоден-
ня. Безкорисність та людяність 
поступово переходять у розряд 
раритетів. Тим більше дивують 
і надихають прояви цих рис, які 
роблять нас людьми.

Боярська міська організація 
ветеранів війни, праці та Зброй-
них Сил України об’єднує лю-
дей, які мають сталі життєві 
принципи – завжди знаходи-
тись у вирі подій, бути чуйними 
та щирими, допомагати один 
одному та рідному місту.

Таких добрих слів заслуго-
вують і голова організації Лідія 
Хоменко, і актив організації. «Я 
сама звикла весь час працювати, 
мої колеги-активісти такі ж, як 
і я, – розповідає Лідія Леонтіїв-
на. – Уся робота тримається на 
ентузіастах. 

За першим покликом готові 
діяти наші квартальні: Зінаїда 
Смоляр, Таїса Бондар, Ольга 
Інглятовська, Любов Майдан-
нік, Марія Пуглаченко, Гали-
на Сінаюк, Надія Пасічник, 
Людмила Овчаренко, Надія 
Оверко, Ніла Макуха, Людми-
ла Омельчук, Ганна Батурська. 

Завжди знаходимо підтримку 
серед наших друзів та благо-
дійників: Зінаїда Рябич, Сергій 
Ірклієнко, Людмила Яремен-
ко, Костянтин Пацьора, Олек-
сандр Боднюк, Юрій Єдаков, 
Андрій Арчаков, Сергій Неупо-
кой, Олександр Лисогорко, Ан-
дрій Бобруйко, Ольга Федотова, 
Катерина Косянчук, колектив 
БМУ-33 та багато інших».

Давня дружба поєднує ор-
ганізацію ветеранів війни з 
районною організацією вої-
нів-інтернаціоналістів на чолі 
з Ларисою Козленко. В активі 
обох організацій чимало добрих 
справ та спільних проектів.

З початком бойових дій на 
сході України діяльність ве-
теранської організації окрім 
традиційної турботи про своїх 
членів та рідне місто отримала 
новий напрямок – допомога вій-
ськовослужбовцям-землякам.

Активісти збирають гума-
нітарну допомогу, залучаючи 
до цього друзів, сусідів, знайо-
мих. Неодноразово за участю 
ветеранів формувалися вантажі 
і відправлялися до військових 
частин. Спільно з радою волон-
терів продукти та необхідні речі 

доставляються у зону проведен-
ня АТО.

«Не полишає цієї роботи 
наша Людмила Овчаренко від-
тоді, як її онука Дмитра при-
звали до армії, – продовжує 
Лідія Хоменко. – Бажання пе-
редати гостинці нашим воякам 
допомагають втілити в життя 
волонтери. Допомогу автотран-
спортом надавали Олександр 
Зарубін, Іван Лавриненко, Ро-
ман Коробенко. Від хати до 
хати за попередньо складеним 
списком заїжджали наші дів-
чата і люди щиро допомагали 
армії. Ми вдячні волонтерам 
Любові Лавриненко, Олені Бє-
лих, Руслану Великому та всім 
іншим. Якщо не назвала когось, 
нехай пробачать добрі люди, бо 
спільну справу робимо і лаври 
ділити не будемо».

У покоління наших ветера-
нів життєва активність з літами 
не слабшає, а великий досвід 
допомагає їм бути корисними. 
Ось такі вони, члени міської ор-
ганізації ветеранів війни, праці 
та Збройних Сил України. Дай 
Боже і нам бути такими ж ак-
тивними у їх віці.

лІТа РОБОТІ нЕ ЗаВада

Спитайте жінку-матусю: що 
таке декретна відпустка? Ско-
ріш за все, вона відповість, що 
це і не відпустка зовсім, а вели-
ка-велика робота, часто зовсім 
непомітна. 

Дев’яносто відсотків ма-
тусиного часу займає малень-
ка дитинка, яка, зростаю-
чи, активно проявляє свою 
індивідуальніcть. Стомлену 
маму може засмутити кожна 
деталь: перекинута дитинкою 
чашка, підгоріла каша, капри-
зи дитинки, коли вона вдяга-
ється на вулицю.

Чого ж не вистачає стомле-
ній мамі? Адже буває так, що 

відпочинку замало. Ресурси, 
зазвичай, криються в  спілку-
ванні, підтримці, різноманіт-
них справах.

Мені, як мамі двох синоч-
ків 4 та 2 років, все це дуже 
близько. Жіночий клуб «Муд-
ра мама» – це простір для ма-
тусь, де вони можуть відпочи-
ти, зарядитися позитивом на 
цікавих тематичних зустрічах 
у жіночому колі. Від вихован-
ня дітей до вміння жінки знайти 
гармонію в собі і своєму жит-
ті, різні майстер-класи – як 
творчі, так і професійні на 
теми краси, здоров’я, догля-
ду за собою. А ще – зустрічі з 
цікавими людьми, обмін до-

ПОЗИТИВнИЙ ПРОсТІР длЯ МаТУсЬ
свідом, а також спілкування 
та підтримка!

Клубом проведено близь-
ко 100 зустрічей, кілька ці-
кавих, корисних, відвертих 
семінарів! А ще — смачне сі-
мейне Свято печива. 

Жіночим клубом створено 
групу підтримки грудного ви-
годовування, де матусі, малюки 
яких на грудному вигодовуван-
ні, а також жінки, які планують 
народити, можуть обмінятися 
досвідом, отримати пітримку 
спеціалістів та дізнатися багато 
цікавого про грудне вигодову-
вання.

Милі матусі, бережіть себе 
і свою сім’ю від стомленос-
ті та вчасно знаходьте власні 
ресурси! Адже так важливо 
пам’ятати, що ви не тільки 
мама, а й Жінка!

Людмила Ященко

9 квітня в Києво-Святошин-
ській РДА обговорили запропоно-
ваний в Київській області проект 
об’єднання територіальних громад.

В. о. голови Києво-Свято-
шинської районної держад-
міністрації Мирослава Смір-
нова зустрілася з керівниками 
місцевого самоврядування з 
метою дізнатися, який погляд 
на запропоноване територі-
альне об’єднання громад ма-
ють вони. 

Як стало відомо на облас-
ній нараді минулого тижня, ті 
громади, які не приймуть рі-
шення про об`єднання, навіть 
не матимуть власного бюдже-
ту, кошти розподілятимуться 
через район. Тобто методика 
реформ ще й не затверджена, 

зате впроваджувати необхідно 
негайно. Тим паче, що запро-
поноване об’єднання є еко-
номічно недоцільним для сіл, 
які мають власну економіку 
та розвинену інфраструктуру. 
«Найближчим часом ми по-
дамо пакет пропозицій щодо 
об`єднання. Район не протес-
тує проти реформ. 

Ми хочемо, щоб з огляду 
на його специфіку і нетипо-
вість в області дослухалися 
до сільських голів, які розумі-
ються на реальних та потен-
ційних можливостях рідних 
населених пунктів», – зазна-
чила Мирослава Смірнова. 

Вона додала також, що 
від сільських голів пролуна-
ла пропозиція не об’єднувати 
економічно самодостатні села 

з високим відсотком прирос-
ту населення. Наразі в районі 
пропрацьовується доцільність 
такого рішення.

Пакет пропозицій плану-
ють подати на наступному 
тижні в область. Сільський 
голова Дмитрівки Тарас Ді-
дич увійшов до робочої гру-
пи Верховної Ради з цього 
питання, тому, як зазначила 
в. о. голови, доцільно орга-
нізовано запропонувати свої 
зміни та уточнення до законо-
давства. Варто зазначити, що 
вже є ті громади, які не проти 
об’єднатися. 

Тому Мирослава Ми-
хайлівна дала доручення фі-
нансовому управлінню РДА 
прорахувати фінансову спро-
можність об’єднаної громади.

ОБГОВОРИлИ ОБ’ЄднаннЯ ТЕРИТОРІалЬнИХ ГРОМад
дЕЦЕнТРалІЗаЦІЯ

Виконуючи функціональні 
заходи по благоустрою міста, в 
2015 році продовжуються робо-
ти щодо відновлення та упорядку-
вання об’єктів благоустрою.

Ведуться роботи по віднов-
ленню (ремонту) тротуарів та 
зелених зон по вулицях: Моло-
діжна, Полярна, Ленінградська 
(дитяча районна поліклініка), Бі-
логородська (центральний круг).

Більшість заходів відбувається 
із залученням спонсорських кош-
тів та за підтримки жителів міста.

На вулиці Полярній, де ще 
минулого року «процвітало» 
стихійне сміттєзвалище, прово-
дяться роботи по відновленню 
тротуару та зеленої зони сила-

ми КП «БГВУЖКГ», будівельні 
матеріали, зелені насадження   
придбані за рахунок підприємців.

Шановні мешканці, не 
будьте байдужими, беріть ак-
тивну участь у відновленні бла-
гоустрою міста та в дотриманні 
чистоти і порядку на вулицях.

Повідомлення
Комунальне підприємство 

«БГВУЖКГ» має намір провести 
розрахунки планових тарифів на 
послуги для гуртожитків за адре-
сами: вул. Пастернака, 68 (на ліж-
ко-місце), вул. Молодіжна, 12/2 
(на ліжко-місце та для мешканців 
4-го поверху). Тарифи не зміню-
вались з 2011 року.

Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

ЗаХОдИ ПО БлаГОУсТРОЮ МІсТа

Благодійна організація «Бла-
годійний фонд «Блага Надія» 
займається забезпеченням 
учасників АТО, які беруть безпо-
середню участь у бойових діях на 
сході нашої країни.

Зусиллями волонтерів фонду 
формуються та відправляються 
в зону проведення АТО необхід-
ні речі, продукти, форма, взуття, 
засоби індивідуального захисту 
та інші спецпристрої. Вже було 
доставлено допомогу в підрозді-
ли, які базуються в містах: Ста-
робельськ, Щастя, Артемівськ, 
Костянтинівка та ін. 

До «Боярка-інформ» заві-
тали голова правління фонду 
Дмитро Єфремов та його за-
ступник Дмитро Топоренко: 

«Ми займаємося розробкою 
і реалізацією багатьох проек-
тів, і, звичайно, збором на них 
коштів. Це – придбання екіпі-
рування і обмундирування, по-
кращення оснащення, віднов-
лення техніки, придбання зброї. 
Не будьте байдужими, зробіть 
свій вклад в перемогу. Хто 
скільки зможе. Адже є речі, від 
придбання яких ми можемо від-
мовитись, а ці кошти, можливо, 
комусь врятують життя.

Мова йде про взуття, засоби 
гігієни, шкарпетки, спідню бі-
лизну, тактичні окуляри та ру-
кавиці, наколінники, налокіт-
ники, медикаменти, ліхтарі та 
батарейки, а також сухе паливо. 

Ще ми шукаємо використа-
ні газові балони, бо у спресова-
ному вигляді вони служать як 
бокова броня для автомобілів. 

Армія має силу, коли в неї на-
дійний тил. Ми маємо ним стати. 

Існує думка, що допомога 
воїнам АТО – це завдання дер-
жави. Та, з’ясувалося, що краї-
на недостатньо сильна, армію – 
розграбовано. Роками ми жили 
в мирі і не очікували нападу від 
нашого найближчого сусіда. 

Завтра можуть піти на фронт 
вже ваші чоловіки, брати, сини. 
Завтра можуть опинитись під 
обстрілами вже інші міста і села. 
Треба рятувати країну, треба 
рятувати життя. 

Під опікою БФ «Блага На-
дія» нині перебувають підроз-
діли зони АТО, окремі бійці та 

їх сім’ї. Ми забезпечуємо всім 
необхідним десантно-штурмо-
ву роту 42 батальйону, 3 роти 
4 батальйону зведеного загону 
міліції у м. Щастя Луганської 
обл., батальйон «Донбас», 2 та 
3 роти 25 батальйону, 28 мото-
ризовану бригаду та підрозділи 
«Правого сектора».

З березня цього року наш 
фонд розпочав проект «Арте-
мівськ. Оновлення!», поклика-
ний допомогти Обласному спе-
ціалізованому будинку дитини 
в м. Артемівськ, де перебувають 
діти від 0 до 4 років з органічним 
враженням нервової системи. 
Заклад постраждав через обстріл. 
Потрібно провести негайний ка-
пітальний ремонт будівлі праль-
ні, у якій здійснюється прання 
усього одягу та білизни вихован-
ців. Потрібна допомога у прид-
банні будівельних матеріалів.

Наш фонд займається збо-
ром допомоги для цього закла-
ду. Загальна сума проекту ста-
новить понад 125 000 гривень.

Лише на бойовому духові 
перемоги не отримати, голими 
руками ворога не здолати, і від 
одного нашого бажання куля 
повз не пролетить. Солдатам 
треба їсти, пити. Треба багато, 
дуже багато всього. Саме для 
того, щоб забезпечити необхід-
ним воїнів, створюються різно-
манітні волонтерські організа-
ції. Їм потрібна наша допомога, 
адже все треба дістати, все треба 
зробити, все треба купити. 

Можливо, в когось є речі 
або предмети господарського 
призначення, які можна відда-
ти, – віднесіть до пунктів при-
йому. Це стосується і продук-
тів харчування. Але потрібне 
озброєння, потрібна техніка. В 
цьому випадку – допоможуть 
лише кошти.

Допомога воїнам АТО – 
головна місія нашого фонду. 
Лише відчуваючи підтримку, 
бійці продовжують боротьбу, бо 
знають, що за ними стоїть на-
род України», – говорять керів-
ники БО «БФ «Блага Надія». 
З пропозиціями звертайтесь:
 (044) 500-33-42, (066) 464-27 55,
 (098) 417-75-61, 
р/р № 26002056111865, картковий 
рахунок 5169330505226172. 

дОПОМОГа, ЩОБ ПЕРЕМОГТИ
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   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Від першої особи. 
Підсумки
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Д/ф «Три різьблені 
ікони»
07:45 Д/ф «Пасха»
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
10:20 Д/ф «Будинки Субіза 
й Рогана»
10:50 Д/ф «Амазонки 
Версаля»
12:00 УТ-1 з Майклом 
Щуром
12:35 Казки Лірника Сашка
12:45 М/ф
13:20 Вікно в Америку
13:45 Х/ф «Марія Магдалина»
15:45 Книга ua
16:20 Д/ф «Марія Левит-
ська. Театральний роман»
16:50 Концертна програма 
О. Винника «Щастя»
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
19:55 Д/ф «Ангкор»
21:00 Новини

21:45 Д/ф «Putіn’s way»
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секун-
да удачі
23:00 День Янгола
00:00 Погода

   Телеканал 1+1

07:10 Х/ф «Лицар дня»
09:10 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію» (1)
11:00 «Ліга сміху. Чемпіо-
нат України з гумору»
14:05 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
15:05 «Казкова Русь»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Пограбування 
по-жіночому» (2)
00:15 Х/ф «Доросла дочка, 
або Тест на...» (2)

   Інтер

06:20 М/ф «Пригоди 
Буратіно»
07:20 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»
09:45 Х/ф «Джентльмени 
удачі»
11:25 «Ювілейний концерт 
«Інтера»

12:00 Новини
12:15 «Ювілейний концерт 
«Інтера»
13:40 Х/ф «Пігулка від сліз»
14:00 Новини
14:10 Х/ф «Пігулка від сліз»
15:40 «Чекай на мене»
16:00 Новини
16:10 «Чекай на мене»
17:55 Новини
18:10, 19:05 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Красиве життя»
22:40 Т/с «Безсоння» (2)
00:30 Х/ф «Кращий захист»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:30 М/ф «Барбі та три 
мушкетери» (1)
12:40 М/с «Пригоди Коти-
горошка та його друзів» (1)
13:35 Х/ф «Викрутаси» (1)

15:10 Одного разу під 
Полтавою
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:50 Факти тижня з О. 
Соколовою
07:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
08:10 Х/ф «Індіана Джонс 
у пошуках втраченого 
ковчега» 
10:35 Х/ф «Індіана Джонс і 
Храм Долі» 
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Індіана Джонс і 
Храм Долі» 
13:30 Х/ф «Індіана Джонс і 
останній хрестовий похід» 
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Індіана Джонс і 
Королівство кришталевого 
черепа» 
18:45 Факти. Вечір

19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Х/ф «Тринадцятий 
воїн» (2)
23:10 Х/ф «Центуріон» (2)
01:05 Х/ф «Вікінги проти 
прибульців» (2)

   СТБ

05:15 «У пошуках істини. 
Кремлівські двійники: 
смертельна зброя великих»
06:00 «Все буде добре!»
07:45 Х/ф «Привіт, кіндере!»
09:55 Х/ф «Будинок маля-
ти» (1)
13:40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Історія українського 
шоу-бізнесу. Ірина Білик 
і Таїсія Повалій - рабині 
кохання»
19:50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:50 Т/с «Пізнє каяття» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні-7»
23:30 «Один за всіх»

00:50 Х/ф «Дайте книгу скарг» (1)

   Новий Канал

06:00 Єралаш
06:03 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:00 Єралаш
07:03 М/с «Барбоскіни»
07:05 Єралаш
07:10 М/ф «Воруши ласта-
ми-2»
08:50 М/ф «Смурфіки»
11:00 Єралаш
11:00 Х/ф «Йоко»
13:10 Х/ф «Коти проти 
собак»
15:00 Х/ф «Коти проти со-
бак. Помста Кіті Галлор»
16:50 Х/ф «Вибух з мину-
лого»
19:00 Ревізор
21:25 Пристрасті за Реві-
зором
23:30 Аферисти в мережах
00:25 Х/ф «Легіон» (3)

   НТН

06:00 Х/ф «Зелений фур-
гон» (1)
08:30 «Правда життя. Про-
фесія - нянька та вихова-

телька»
09:00 Т/с «Кво Вадіс» (1)
11:30 Т/с «Павутиння - 5»
15:05 Т/с «Даішники»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 
12» (2)
00:40 Т/с «Банши» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з О. 
Панютою
07:00 Події
07:15 Х/ф «Шукаю попут-
ника» (1)
09:00 Моє нове життя
10:00 Т/с «Пам’ять серця» (1)
13:50 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. 
Нова Надія» (2)
19:00 Події
19:45 Т/с «Квіти папороті» (1)
23:20 Х/ф «Єлизавета. Зо-
лота доба» (2) 
01:30 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Х/ф «Далеко по 
сусідству»
11:10 Д/ф «Марія Левит-
ська. Театральний роман»
11:55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Погода
13:50 Казки Лірника Сашка
14:05 М/ф
14:25 Нотатки на глобусі
14:45 Фольк-musіc
16:10 Х/ф «Брат і сестра»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Д/ф «Квант Індії»
20:00 Про головне

21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Війна і мир
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак-
сима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»

21:00 Х/ф «Останній мос-
каль» (1)
22:00 «Чотири весілля-4»
23:15 ТСН
23:35 Т/с «Містер Селф-
рідж» (2)
00:35 Х/ф «Я теж хочу» (3)

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Красиве життя»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:25 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:00 Новини
14:20 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:50 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20:00 «Подробиці»

21:00 Т/с «Красиве життя»
22:40 Т/с «Безсоння» (2)
00:35 Х/ф «Коефіцієнт інтелекту»

   ТЕТ

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

   ICTV

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

09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
09:45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:35 Т/с «Морський 
патруль»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Морський 
патруль»
13:55 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:35 Т/с «Морський 
патруль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з А. 
Куликовим
00:25 Х/ф «Перший лицар» 

   СТБ

05:40 «У пошуках істини. 
Андропов. Смертник на 
престолі»
06:25 «Вікна-Новини»
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Х/ф «Любов і голуби» 
(1)
10:55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11:50 «МайстерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Історія українського 
шоу-бізнесу. Ірина Білик 
і Таїсія Повалій. У ліжку з 
ворогом»

19:55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:55 Т/с «Пізнє каяття» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
01:10 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:05 Єралаш
06:10 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:25 Єралаш
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:35 Єралаш
07:38 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Єралаш
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
11:55 Teen Tіme
12:00 Т/с «Татусеві дочки»
17:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:15 Х/ф «Володар перснів. 
Братерство персня»
02:35 Абзац!

   НТН

06:00 Х/ф «Вхід у лабіринт» 
(1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські вбивства»

11:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
13:15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Павутиння - 6»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
23:45 Т/с «Закон і порядок. 
Відділ особливих справ - 
12» (2)
00:40 Т/с «Банши» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях до-
дому» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. 
Нова Надія» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Квіти папороті» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі 4» (2)
02:20 Події

Вівторок, 14 квітня

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:20 Про головне
10:10 Д/ф «Putіn’s way»
11:30 Д/ф «Паперове місто»
12:30 Погода
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Війна і мир
14:15 Погода
14:35 Казки Лірника Сашка
14:50 М/ф
15:20 Нотатки на глобусі
15:55 Як ваше здоров’я?
16:35 Інша музика з Олексієм 
Коганом
17:00 Д/ф «Ангкор»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Перша студія
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини

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

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останній москаль» 
(1)
22:00 «Інспектор Фреймут-2»
23:15 ТСН

23:35 Т/с «Містер Селфрідж» 
(2)
00:35 Х/ф «Ясновидиця» (2)

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Красиве життя»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:25 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:00 Новини
14:20 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:50 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Красиве життя»
22:40 Т/с «Безсоння» (2)

00:35 Х/ф «Ревнощі»

   ТЕТ

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

   ICTV

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

09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:30 Т/с «Морський патруль»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Морський патруль»
14:00 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:35 Т/с «Морський патруль»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «11 друзів Оушена» 
01:35 Х/ф «Ціль номер один» 
(2)

   СТБ

05:35 «У пошуках істини. 
Ярослав Мудрий: справжнє 
обличчя»
06:20 «Вікна-Новини»
06:55 «Все буде добре!»
08:45 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
11:10 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:05 «МайстерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 «Моя правда. Ольга Сум-
ська. Без права на сльози»
19:55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

20:55 Т/с «Пізнє каяття» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про 
секс-2»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:05 Єралаш
06:10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:25 Єралаш
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:35 Єралаш
07:38 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Єралаш
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
16:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:10 Х/ф «Володар кілець. 
Дві фортеці» (2)
02:30 Абзац!

   НТН

06:00 Х/ф «Вхід у лабіринт» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
13:15 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Двоє зі скриньки»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 
особливих справ - 12» (2)
00:40 Т/с «Банши» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях до-
дому» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Віра і 
правда» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Квіти папороті» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-4» (2)
02:20 Події

Середа, 15 квітня

Понеділок, 13 квітня

Втрачений військовий квиток № НК 6428678, виданий 23 листопада 1994 р. 
Камінь-Каширським РВК Харченку Євгенію Олександровичу,  
вважати недійсним.

Втрачену довідку, видану замість військового 
квитка, Савицькому Михайлу Івановичу, вважати 
недійсною.



710 квітня 2015
№7 (265) TV-МаРШРУТ
Четвер, 16 квітня
   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Тепло.ua
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 ДебатиPRO
10:25 Перша студія
10:50 Д/ф «Квант Індії»
12:05 Погода
12:15 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Погода
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 М/ф
14:30 Надвечір’я
15:40 Світло
16:25 Чоловічий клуб. Бокс
17:30 Чоловічий клуб
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Д/ф «Сага старовинної 
пущі»

20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь «
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:45 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
19:30 ТСН

20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с»Останній москаль» (1)
22:00 «Казкова Русь»
22:30 «Право на владу - 2»
00:15 ТСН

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00 Новини
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Красиве життя»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:25 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:00 Новини
14:20 Т/с «Земський лікар-4. 
Повернення»
14:50 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:45 Новини
18:05, 19:05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Красиве життя» 

22:40 Т/с «Безсоння» (2)
00:40 Х/ф «Шепоти в ночі» (3)

   ТЕТ

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

   ICTV

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

09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:40 Т/с «Морський патруль»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Морський патруль»
14:20 Т/с «Опери»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Опери»
16:40 Т/с «Дізнавач-2»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «12 друзів Оушена» 
01:40 Х/ф «Лавина століття» 
(2)

   СТБ

06:00 «Вікна-Новини»
06:35 «Все буде добре!»
08:20 «Зіркове життя. Кого 
хочуть холостяки?»
09:15 «Моя правда. Орнелла 
Муті. Приборкання норов-
ливої»
11:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12:00 «МайстерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:50 «Моя правда. Невідомі 
чоловіки Наталі Могилев-
ської»
19:55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

20:55 Т/с «Пізнє каяття» (1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла-2»
00:25 «Один за всіх»

   Новий Канал

06:05 Єралаш
06:10 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:25 Єралаш
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:35 Єралаш
07:38 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:55 Єралаш
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:25 Х/ф «Вибух з минулого»
01:30 Абзац!

   НТН

06:05 Х/ф «Вхід у лабіринт» (1)
07:10 Х/ф «Прикордонний пес 
Алий» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
11:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
13:15 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Двоє зі скриньки»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Від-
діл особливих справ - 12» (2)
00:40 Т/с «Банши» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях до-
дому» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:30, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Віра і 
правда» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Квіти папороті» (1)
21:55 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА, 1/4 фіналу, «Динамо» 
(Україна) - «Фіорентина» 
(Італія)
00:00 Т/с «Мент у законі-8» (2)

   УТ 1

06:00, 08:25 Від першої 
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 
18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:35 
Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:05, 
12:15, 13:45, 22:50, 23:20 
Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:20 Новини звідусіль
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:20 Про головне
10:15 Х/ф «Брат і сестра»
12:20 «Схеми» з Н. Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 М/ф
14:25 Віра. Надія. Любов
15:40 Театральні сезони
16:10 Музичне турне
17:20 Д/ф «Кланова Шот-
ландія»

18:15 Новини. Світ
18:55 Т/с «Вікендові історії»
20:00 Про головне
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 
08:45, 09:10 «Сніданок з 
«1+1»
07:35, 08:35 М/с «Маша і 
ведмідь» (1)
09:45 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому» (1)
12:25, 13:00 Т/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
17:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» (1)
20:20 М/с «Мультибарбара»

21:00 «Вечірній Київ-2015»
22:55 «Світське життя»
00:00 Х/ф «Казино» (2)

   Інтер

05:45 «Подробиці»
06:35 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 
«Ранок з «Інтером»
09:20 Т/с «Красиве життя» 
11:15, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
13:25, 14:20 Т/с «Земський 
лікар-4. Повернення» 
14:50 «Судові справи»
15:45, 16:15 «Сімейний суд»
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало»
23:30 Т/с «Картковий буди-
ночок» (2)

02:55 Т/с «Сусіди»

   ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» 
(1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Попелюшка» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:15 Т/с «Ксена - принце-
са-воїн» (1)
15:05 Т/с «Конан» (1)
16:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Просто Райт» (2)
20:00 Х/ф «Рожева пантера» (2)
22:00 Х/ф «Омен» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:50, 13:20, 16:50 Т/с «Ді-
знавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «13 друзів Оушена» 
01:45 Х/ф «Зло» (2)

   СТБ

05:35 Х/ф «Старомодна 
комедія» (1)
07:00 Х/ф «Жіноча логіка» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:50 Т/с «Коли ми вдома» 
(1)

20:00, 22:45 «Холостяк - 5»
00:40 Х/ф «Катала» (2)

   Новий Канал

06:05 Служба розшуку дітей
06:10, 07:25, 07:35, 07:55 
Єралаш
06:12 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:38 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Серця трьох-2
17:20, 19:00 Т/с «Вороніни»
18:20, 01:15 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Серця трьох-2
23:05 Х/ф «На відстані 
кохання» (2)

   НТН

06:05 Х/ф «Місія в Кабулі» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:55 Т/с «Мовчазний свідок»

13:15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Двоє зі скриньки»
19:30 Х/ф «Біле місто»
21:00 Т/с «Перевізник» (2)
23:00 Х/ф «Ікарус» (2)
00:40 Х/ф «Агент 117: шпи-
гунське гніздо» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15, 13:10, 15:30, 17:10 Т/с 
«Слід» (1)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 03:00 Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Довгий шлях до-
дому» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу «Гово-
рить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник. 
Віра і правда» (2)
21:00 Співай як зірка
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-8» (2)

П’ятниця, 17 квітня

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15 Погода
06:20 На слуху. Підсумки
07:30 Погода
07:35 У просторі буття
08:30 «Золотий гусак»
08:55, 09:00 Погода
09:15 Перша студія
10:00 Зроблено в Європі
10:10 Нотатки на глобусі
10:30 Погода
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Кланова Шотландія»
12:30 Д/ф «Дорогами Саксонії»
13:00 Світло
13:55 Д/с «Сага старовинної пущі»
15:00 Д/ф «Паперове місто»
15:50 Погода
16:05 Чоловічий клуб. Бокс
17:00 Чоловічий клуб
17:35 Музичні салони ARTE
18:55 Погода
19:05 Х/ф «Остання іскра життя»
21:00 Новини
21:40 УТ-1 з Майклом Щуром

22:10 Інша музика з О. Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 День Янгола
00:00 Погода

   Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
07:10 «Українські сенсації»
08:00, 08:30 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Світське життя»
10:05 ТСН
11:00 Х/ф «Надія як доказ життя» (1)
14:40 «Вечірній Київ»
16:35 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:20 «Вечірній квартал у Ту-
реччині»
23:15 «Що? Де? Коли?»
00:25 Х/ф «Фантом» (2)

   Інтер

05:35 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
06:20 М/ф
06:45 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
08:45 «Школа доктора Комаров-
ського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Біле сонце пустелі»
11:50 Т/с «Легковажна жінка»
15:40 Т/с «Каяття»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Великий бокс на Інтері. 
Олександр Усик - Андрій 
Князев»
00:00 Х/ф «Стерво для чемпіона» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 Х/ф «В пошуках капітана 
Гранта» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)

10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:50 М/с «Кумі-кумі» (1)
11:00 М/ф «Хоробрий плавець» (1)
12:40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (1)
14:10 Обережно, діти!
14:40 Х/ф «Кудлата команда» (1)
16:15 Х/ф «Гарячі голови» (1)
18:00 Х/ф «Рожева пантера» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Даєш молодь!
00:50 Х/ф «Сайрус» (2)

   ICTV

05:30 Факти
06:00 М/ф «Том і Джері»
06:45 Х/ф «Луні Тюнз знову у дії» 
08:15 Антизомбі
09:15 Дістало!
10:15 Громадянська оборона
11:20 Інсайдер
12:20 Т/с «Відрив»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Відрив»

18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. Під-
сумки з К. Стогнієм
20:05 Т/с «Відрив»
22:05 Х/ф «Глибоке синє море» (2)
00:05 Х/ф «Химера» (2)

   СТБ

06:20 Х/ф «Цілком пропащий» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії» (1)
12:50 Х/ф «З привітом, Козано-
стра» (1)
14:45 Т/с «Коли ми вдома» (1)
16:05 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має талант!-7»
21:15 Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика» (1)
23:00 «Давай поговоримо про секс-2»
01:00 Х/ф «Царевбивець» (2)

   Новий Канал

06:00 Єралаш

06:05 М/с «Губка Боб - прямокут-
ні штани»
07:50 Єралаш
07:55 Уральські пельмені
10:00 Ревізор
12:25 Пристрасті за Ревізором
14:30 Т/с «СашаТаня»
18:45 Х/ф «Мій хлопець з зо-
опарку»
21:00 Х/ф «Погані хлопці» (2)
23:40 Х/ф «Розплата» (2)
01:45 Х/ф «На відстані кохання» (2)

   НТН

06:25 Х/ф «У старих ритмах» (1)
08:00 «Життя за містом»
08:30 Т/с «Мовчазний свідок»
11:30 «Речовий доказ». Доля 
самогонника
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя. Професія 
- банщик»
14:00 Т/с «Таємниці слідства - 8» (1)
19:30 Т/с «Даішники»
23:30 «Голі та смішні»

00:25 Т/с «Перевізник» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Приватний детектив 
Тетяна Іванова. Моя люба служ-
ниця» (1)
07:00 Події
07:10 Т/с «Приватний детектив 
Тетяна Іванова. Моя люба служ-
ниця» (1)
08:00 Т/с «Приватний детектив 
Тетяна Іванова. Дольче віта по-
російськи» (1)
10:00 Зірковий шлях. Дайджест
11:00 Х/ф «Куди зникає любов» (1)
13:00 Х/ф «Якщо ти не зі мною» (1)
15:00 Події
15:20 Х/ф «Якщо ти не зі мною» (1)
17:20 Т/с «Кохані жінки Казанови» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Кохані жінки Каза-
нови» (1)
22:00 Х/ф «Куди зникає любов» (1)
23:50 Т/с «Приватний детектив Тетя-
на Іванова. Моя люба служниця» (1)
01:30 Події

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:20 Погода
07:30 Шеф-кухар країни
08:25 «Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
08:55, 09:00 Погода
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
09:55 М/ф
10:15 Школа Мері Поппінс
10:35 Хочу бути
11:15 Музична академія 
Junіor
12:20 Погода
12:30 Х/ф «Остання іскра 
життя»
14:20 Погода
14:35 Фольк-musіc
15:55 Д/ф «Дальні бари-
кади»
17:00 Д/ф «Палітри»
17:35 Погода
17:45 Т/с «Вікендові історії»
18:45 Театральні сезони
19:25 Х/ф «Закохані не-
вротики»

21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Музична весна на 
Першому. Гурт «Гайдамаки»
22:45 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 День Янгола
00:00 Погода

   Телеканал 1+1

06:10 Х/ф «Симпатичні вдо-
ви краще цілуються» (1)
07:35 М/ф
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» (1)
09:45 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт: Ла-
тинська Америка»
12:10 «Інспектор Фрей-
мут-2»
13:35 «Чотири весілля-4»
14:55 Т/с»Останній мос-
каль» (1)
17:50 Х/ф «Кавказька по-
лонянка» (1)

19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни-5»
23:15 Х/ф «Механік» (3)
01:00 Д/ф «Іван Миколай-
чук. Посвята»

   Інтер

05:45 «Великий бокс на 
Інтері. Олександр Усик - 
Андрій Князев»
07:35 «Вдалий проект»
08:40 «Готуємо разом»
09:30 Новини
10:00 «Орел і Решка. Юві-
лейний сезон»
11:00 «Орел і Решка»
12:00 Т/с «Легковажна 
жінка»
15:50 Т/с «Каяття»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Сліпий розраху-
нок» (2)
02:00 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 Х/ф «В пошуках капі-
тана Гранта» (1)

07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:45 М/с «Кумі-кумі» (1)
10:55 М/ф «Юго і Лала» (1)
12:20 М/ф «Барбі: Казкова 
країна моди» (1)
13:50 Обережно, діти!
14:35 Х/ф «Гарячі голови» 
(1)
16:05 Х/ф «Викрутаси» (1)
18:00 Х/ф «Просто Райт» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Даєш молодь!
00:50 Х/ф «Омен» (2)

   ICTV

05:40 Х/ф «Луні Тюнз знову 
у дії» 
07:05 Зірка YouTube
09:00 Дивитись усім!
10:00 Х/ф «Грейсток. Леген-
да про Тарзана, повелителя 
мавп» 

12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Шеф-2»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:20 Х/ф «Геракл. Початок 
легенди» 
22:15 Х/ф «Помпеї» 
00:15 Х/ф «Глибоке синє 
море» (2)

   СТБ

05:15 Х/ф «Золоте теля» (1)
07:55 «Холостяк - 5»
09:00 «Все буде смачно!»
11:35 «Караоке на Майдані»
12:35 Х/ф «Пізнє каяття» (1)
16:40 «Україна має та-
лант!-7»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:40 «Один за всіх»
21:55 «Детектор брехні-7»
22:50 «Я соромлюсь свого тіла-2»
00:50 Х/ф «Мій любимий 
клоун» (1)

   Новий Канал

06:05 Єралаш
06:10 М/с «Губка Боб - пря-
мокутні штани»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
09:20 М/с «Історії Тома і 
Джері»
11:10 М/ф «Лови хвилю»
13:05, 13:05 Єралаш
16:50 Х/ф «Мій хлопець з 
зоопарку»
19:05 Х/ф «Тварина»
21:00 Х/ф «Погані хлопці-2»
00:00 Х/ф «Теорія змови» (2)

   НТН

06:00 «Легенди карного 
розшуку»
07:00 Х/ф «Пасажирка без 
квитка» (1)
08:10 Т/с «Таємниці слідства - 8» (1)

11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Бандитський вузол
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:50 Х/ф «Біле місто»
15:10 Т/с «Павутиння - 6»
22:40 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Франкенштейн: 
відроджене зло» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:30 Події
07:15 Х/ф «Кохані жінки 
Казанови» (1)
09:00 Т/с «Квіти папороті» (1)
16:00 Моє нове життя
17:00 Х/ф «Красуні» (1)
19:00 Події тижня з О. 
Панютою
20:00 Х/ф «Красуні» (1)
22:00 Т/с «Слід» (1)
23:50 Великий футбол
01:30 Т/с «Мент у законі-8» (2)

Субота, 18 квітня

Неділя, 19 квітня

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

1. Добрівський Тарас Григорович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта
2. Місце проживання: 08154, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
3. Посада: міський голова м. Боярка

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали,
дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

Дружина Добрівська Ю. С. не оприлюднюється

Син Добрівський М. Т. свідоцтво про народження

Батько Добрівський Г. Л. не оприлюднюється

Мати Добрівська В. Г. не оприлюднюється

Брат Добрівський  П. Г. не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудо-
вого або цивільно-правового договору (крім виплат, 
зазначених у позиціях 7, 8)

9. дивіденди, проценти

20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

декларанта членів сім’ї

214790,5
132778

92055
58463

3,5 —

82009 33592

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

29. Земельні ділянки не оприлюднюється

30. Житлові будинки не оприлюднюється

31. Квартири не оприлюднюється

34. Інше нерухоме майно не оприлюднюється

Загальна площа (кв.м)

950

103,9

50,5

11,5

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування членів сім’ї декларанта

Перелік 
транспортних 

засобів

35. Автомобілі 
легкові

сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

DAEWOO LANOS TF69Y 2007

декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2014 рік

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Розділ I. Загальні відомості

1. Дубовецький Валерій Михайлович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта
2. Місце проживання: 08153, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
3. Посада: заступник міського голови м. Боярка

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

Дружина Дубовецька К. М. не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до 
умов трудового або цивільно-правового договору 
(крім виплат, 
зазначених у позиціях 7, 8)

20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

декларанта членів сім’ї

159301
106501

239400
180000

52800 59400

Розділ III. Відомості про нерухоме майно 
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користу-

вання ним

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

25. Квартири не оприлюднюється 61

27. Гаражі не оприлюднюється 18

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 
користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік 
транспортних 

засобів

35. Автомобілі 
легкові

сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

Шкода Октавія, 1,6 2005

декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2014 рік

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта

Сума витрат (грн.) на

придбання у влас-
ність

оренду 
чи на інше право 

користування

— —

— —

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

32. Садовий (дачний) будинок не оприлюднюється 115

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати 

декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього У тому числі за кордоном

45. Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установ, у т. ч.:

3000

46. вкладених у звітному році 3000

47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: 1009

48. придбаних у звітному році 1009

Б. Фінансові забов’язання членів  сім’ї декларанта (грн)

Перелік фінансових забов’язань Усього У тому числі за кордоном

62. Утримання зазначеного у розділах III-V майна 15000

63. Погашення основної суми позики (кредиту) 98350

64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 3975

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Розділ VI. Відомості про фінансові забов’язання
А. Фінансові забов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових забов’язань Усього У тому числі за кордоном

54. Добровільне страхування 300

57. Погашення основної суми позики (кредиу) 76801
ПриватБанк

58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 809 
ПриватБанк

Розділ VI. Відомості про фінансові забов’язання
А. Фінансові забов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових забов’язань Усього У тому числі за кордоном

54. Добровільне страхування 6200

56. Утримання зазначеного у розділах III-V майна 16000

Конкурс проводиться за таких умов 
використання об’єкта:

• пропозиції щодо збіль-
шення розміру орендної плати 
у порівнянні з визначеним не-
залежною оцінкою стартовим 
розміром орендної плати;

• використання об’єкта 
оренди для розміщення вироб-
ничих потужностей зі створен-
ням нових робочих місць; 

• дотримання вимог експлу-
атації об’єкта, в т. ч. екологіч-
них, санітарно-епідеміологіч-
них, протипожежних норм; 

• проведення капітального 
ремонту (реконструкція, модер-
нізація) орендованих основних 
фондів (у разі необхідності); 

• оплати вартості незалежної оцін-
ки або відшкодування витрат на її ви-
конання одним з учасників конкурсу. 

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

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

кв. м

1. Нежитлові приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 53
Стартова ціна по орендній ставці 
15 % (виробництво) складає 32092,04  грн. на місяць

1868,4

Кінцевий строк прийняття 
пропозицій від претендентів — 
24.04.2015 р о 10.00. (за три ро-
бочі дні до початку конкурсу).

Для участі в конкурсі учасник 
подає на розгляд конкурсної ко-
місії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій за-
значається найменування осо-
би, місце знаходження (юри-
дична адреса), вид діяльності, 
контактний телефон;
до заяви додаються:

а) юридичні особи:
• належним чином засвідчені 

копії установчих документів; 
• документи, що посвідчують 

повноваження представника 

юридичної особи;
• відомості про фінансовий 

стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу з урахуванням 
дебіторської та кредиторської 
заборгованостей;

• довідка про те, що проти 
нього не порушено справу про 
банкрутство.

б) фізичні особи:
• копію документа, що по-

свідчує особу учасника кон-
курсу або належним чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

• копію свідоцтва про реєстра-
цію фізичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності.

Усі учасники конкурсу пода-
ють зобов’язання (пропозиції) 
щодо виконання умов конкурсу, 
зобов’язання (пропозиції) щодо 
забезпечення сплати орендної 
плати та додаткові зобов’язання 
щодо експлуатації об’єкта, пла-
тіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 29 
травня 2015 р. о 10:00 у примі-
щенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися до 
фінансово-економічного відділу 
(каб.№10), Київська обл., м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13, тел.: 41-550, 
головний спеціаліст з економічних 
питань Петруха Оксана Анатоліївна.

ОФІЦІЙнО
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Перелік 
транспортних 

засобів

35. Автомобілі 
легкові

Розділ I. Загальні відомості

1. Горін Олександр Дмитрович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта

2. Місце проживання: 08132, Київська область,  Києво-Святошинський район, місто Вишневе
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: заступник міського голови м. Боярка

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

Батько Горін Д. І. не оприлюднюється

Мати Горіна О. М не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору (крім 
виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

декларанта членів сім’ї

67668
67668

61188
25200

35988

декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2014 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларан-

та, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта

Перелік Об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

29. Земельні ділянки не оприлюднюється 600

31. Квартири не оприлюднюється 41,3

33. Гаражі не оприлюднюється 60,1

сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

CHEVROLET EVANDA  (1998 куб.см) 2005

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду чи на інше 
право користування

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування членів сім’ї декларанта

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Розділ I. Загальні відомості

1. Скочко Валерій Анатолійович 
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта
2. Місце проживання: 09000, Київська область, м. Сквира
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
3. Посада: перший заступник міського голови м. Боярка

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

Дружина Скочко О. П. не оприлюднюється

Донька Скочко В. В. свідоцтво про народження

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння 
та/або користування) майна

декларанта членів сім’ї

123370,8
120971,29

55003,72
55003,72

2399,51 —

Перелік Об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

23. Земельні 
ділянки

не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

2,954  га

декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2014 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати 

декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

29. Земельні ділянки не оприлюднюється 600

30. Житлові будинки не оприлюднюється 84,5

Перелік 
транспортних 

засобів

35. Автомобілі 
легкові

сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

безоплатне 
користування

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

DAEWOO LANOS 1498 куб.см 2007

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

— —

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, 

та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

23. Земельні 
ділянки

не оприлюднюється

25. Квартири не оприлюднюється

не оприлюднюється

27. Гаражі не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

1044,0

20,6

59,4

42,1

З ініціативи ГО «Рада Волонтерів міста 
Боярки» та ГО «Боярська Самооборона» про-
водиться акція «Великодній кошик для бійця».

Мета – зібрати великодні смаколики 
та подарунки, щоб кожен військовос-
лужбовець відчув свято Великодня. 

Закликаємо долучитись до акції всіх 
небайдужих. Основні складники набо-
рів: паски, продукти, традиційні під час 
Великодня, поробки та малюнки. Наші 
волонтери доставлять гостинці нашим 

землякам – військовослужбовцям, які 
перебувають на передових.
«Великодні кошики» можна 
доставити за адресами:

• вул. Молодіжна, 77, 
1-й поверх, Дитяча бібліотека, 

• вул. Шевченка, 82,  Будинок культури.
Картка для перерахування коштів: 
Приватбанк 5168755601857259 суслова О. Ю. 
довідки за телефонами: 
(098) 477-03-08; (067) 408-23-93.
не будьте байдужими! Подаруймо Героям свято!

ВЕлИКОднІ КОШИКИ – сОлдаТаМ

Очільник правоохорон-
ного відомства Київщини 
Вадим Троян представив но-
вого керівника міліції Києво-
Святошинського району. Ним 
став підполковник міліції              
Вадим Кошмак.

На представленні, яке 
відбулося в актовій залі 
Києво-Святошинського 
райвідділу міліції, були при-
сутні міліціонери, керівни-
ки місцевих органів само-
врядування, представники 
районної прокуратури та 
громадськість.

Начальник міліції Ки-
ївської області зазначив, 
що керівництво Головного 
управління і він особисто 
поставились до підбору кан-
дидата на цю керівну посаду 
дуже відповідально, оскіль-
ки Києво-Святошинський 

У КИЄВО-сВЯТОШИнсЬКОМУ РаЙОнІ – 
нОВИЙ КЕРІВнИК МІлІЦІЇ

КадРОВІ ЗМІнИ

Проведення спільних майстер-класів 
для дітей та їх батьків стало традицією у 
першій молодшій групі ДНЗ «Даринка». 
Звичаї українського народу і, зокрема, се-
крети створення писанки стали темою для 
чергового майстер-класу. 

Керували творчою роботою вихова-
телі Алла Шкірдова та автор цих рядків. 
Усі бажаючі мали можливість створити 
власну писанку, розмальовувати її фар-

бами, прикрасити крупою. 
Після закінчення роботи батьки за-

певняли, що власноруч намальована 
писанка обов’язково прикрашатиме 
великодній кошик. Давнє українське 
мистецтво заворожило дітей, усі вони 
зосереджено прикрашали яйця. 

Основна мета таких заходів – зроби-
ти малечу щасливою – була досягнута.

Марія Філіпчук,
вихователь, музичний керівник район має значну територію та роз-

галужену інфраструктуру. 
Новопризначений керівник пра-

цює в органах внутрішніх справ двад-
цять років, добре знає службу, іні-
ціативний, людяний, працелюбний, 
здатний «витягнути» найскладніший 

район, яким є Києво-Свя-
тошинський.

Вадим Кошмак подя-
кував керівництву МВС 
та ГУ міліції Київщини за 
довіру. Він запевнив, що 
прийшов на цю посаду з 
великим бажанням пра-
цювати для людей і змі-
нювати міліцію, готовий 
до конструктивного діа-
логу з особовим складом 
і громадськістю, з вірою 
у те, що правоохорон-
на система зміниться на 
краще.

Відбулася спільна на-
рада керівниц-тва міліції 
з представниками місце-
вих органів самовряду-
вання, де були розглянуті 
нагальні проблеми і шля-
хи їх вирішення.

МаЙсТЕР-Клас ІЗ ПИсанКаРсТВа

7 квітня в ДНЗ «Даринка» проведено 
Всесвітній День здоров`я. Впродовж усьо-
го дня педагоги спонукали дітей до рухли-
вої діяльності, схвалювали прояви само-
стійності, вольових зусиль. 

Зміцнення здоров’я, загартування, покра-
щення фізичного розвитку та виховання у дітей 
прагнення бути здоровими, сильними, витри-
валими – таким був девіз дня. Вихователі фор-
мували у дітей знання про себе як людину, про 
значення харчування, гігієни, емоційного на-
строю як чинників, що впливають на зміцнення 
і збереження фізичного та психічного здоров‘я.

Така цілеспрямована робота всього ко-
лективу дошкільного закладу «Даринка» в 
співдружності з сім’єю – запорука успіху 
в справі виховання і розвитку дошкільнят.

Любов Фарцабей,
вихователь-методист

наВчаЮТЬ БУТИ ЗдОРОВИМИ

ОФІЦІЙнО
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«Сакральний живопис від 
Андрія Коваленка». Під такою 
назвою у Боярському краєзнав-
чому музеї у березні відкрилася 
виставка боярського художника, 
який вже добре відомий на обши-
рах міста і Києво-Святошинського 
району. 

Перше знайомство боярчан 
з творчістю Андрія Коваленка 
відбулося ще наприкінці 2013 
року, коли до різдвяних свят 
явилося диво іконописного 
мистецтва автора. Минуло за-
ледве півтора роки, як худож-
ник представив у музеї 28 творів 
іконопису, переважно на дереві. 
За такий короткий час відбула-
ся значна для Андрія подія — на 
початку 2015 року відрилася 
біля боярського кладовища, 
що по вул. Шевченка, капли-
ця на честь Іоанна Хрестителя, 
яку Коваленко проектував як 
архітектор. На відкритті попе-
редньої виставки художник-ар-
хітектор поділився своїми вра-
женнями щодо представленої 
в експозиції картини «Зішестя 
Святого Духу на празник Різдва 
Іоанна Предтечі»: 

«24 червня 2013 року (цей 
день в Україні ще відзначаєть-
ся як Івана Купала), — згадував 
Коваленко, — освячувався на-
купольний хрест каплиці Іоан-
на Хрестителя в Боярці. Пішов 
рясний дощ, згодом визирнуло 
сонце…І явилося диво зішестя 
Святого Духу. Так, його поба-
чили і всі присутні. Цю верти-
каль зв’язку небесного і зем-
ного зображено на полотні». З 
того часу зішестя Святого Духу 
відчував Андрій не один раз, 
опрацьовуючи нові і нові релі-
гійні сюжети. У підсумку маємо 
повноцінний художній доробок 
сакрального мистецтва, яким 
були зачаровані численні від-
відувачі, що прийшли на пре-

зентацію до Боярського крає-
знавчого музею.

Звичайно, головний герой 
переважної більшості іконо-
писних творів: Ісус Христос — 
«Господь Саваот», «Ісус», «Ісус 
Христос», «Спас в Силах», 
«Синайський Спас», «Спас 
на убрусі». «Спас на черепії»                      
«Ісус — терновий вінець», «Ісус 
з Євангелієм». 

Дотримуючись канонів, Ко-
валенко у кожній іконі досягає 
переконливої виразності, його 
пензель виводить на дошці обра-
зи, які доповнюють і розширю-
ють межі сакрального живопису, 
водночас вказуючи на могутню 
силу Господа в усіх його іпостасях.

Канонічно вивірені зображен-
ня архангелів Михаїла, Гавриїла, 
апостола Андрія Первозваного, 
святих Миколи Чудотворця, Іон-
на Хрестителя водночас несуть в 
собі неповторні риси художньої 
уяви автора. Зображені індивіду-
ально і зведені докупи у вівтарні 
композиції ікони ведуть велича-
ву розповідь про біблійні мотиви. 
Драпування одягу, зображення 
належних атрибутів в цих іконах — 
суттєве доповнення образів, а для 
художника не менш важливе, ніж 
зображення облич. Гармонія в 
колористиці, майстерність зобра-
ження постатей дозволяє твер-
дити про глибоке проникнення 
митця в сакральну тематику.

Нарешті кілька ікон зверне-
ні до Богородиці: «Богородиця», 
«Богоматір», «Мадонна», «Ма-
донна в молитві». Краща, на 
мій погляд, ікона «Свята Вар-
вара» зосереджує, на протива-
гу попереднім, де відчувається 
вплив творчості Михайла Вру-
беля, самодостатнє значення 
прибічниці Христового вчення, 
що життя віддала за віру.

Кілька сюжетних ікон дозво-
ляють твердити про майстерність 
художника і в складному поєд-
нанні кількох біблійних персо-
нажів: «Деісус». «Свята трійця». 
Безперечно, Коваленко мав на 
меті повторити славнозвісні іко-
ни Андрія Рубльова. Йому це 
вдалося, а звернення до певної 
розмитості зображень, на мій по-
гляд, виявив глибокої пієти до 
великих майстрів минулого.

Загалом хочу повторити тезу, 

БОЖЕсТВЕнна ВИсТаВКа андРІЯ КОВалЕнКа
винесену в заголовок: Божествен-
на виставка за змістом і формою, 
за великою, подвижницькою 
працею нашого сучасного іконо-
писця Андрія Коваленка. 
Штрихи до його біографії:

Андрій Феодосійович Кова-
ленко народився 11 листопада 
1962 року у Києві. Закінчив 1980 
року Боярську школу № 2, 1989 — 
Київський політехнічний інсти-
тут, 1996 — Київський технічний 
інститут будівництва та архітек-
тури. Керівник архітектурної 
майстерні «Лувр-декор». Пра-
цює в галузі проектування жит-
лово-котеджних та культових 
споруд. Зараз на стадії проекту-
вання греко-католицька церква 
у Василькові. Лауреат премії «Ін-
новаційних технологій в архітек-
турі та дизайні» за 2005 рік. Живе 
в селі Віта Поштова. Має сина.

Батьки художника Феодосій 
і Галина Коваленки приїхали на 
синову виставку зі Скадовська. 
Були щиро вражені іконописом і 
раді зустрічам на рідній боярській 
землі. Вчителька Альбіна Петрів-
на Януш вкотре наголосила, що це 
її учень, який уже в школі виявляв 
активність і наполегливість. Міс-
цеві поети прочитали вірші, при-
свячені Андрієвому мистецтву. 
Загалом атмосфера була як у хра-
мі, адже всі ікони виставки освя-
тив клірик Свято-Михайлівської 
церкви Боярки ієромонах Флаві-
ан, який фактично є духовним на-
ставником Андрія Коваленка.

Міський голова Тарас              
Добрівський, який чи не пер-
ший спонукав Андрія показати 
свою творчість у Боярському 
музеї, явно був вражений здо-
бутими його протеже успіхами.

Експозиція зажила своїм ви-
сокомистецьким життям з що-
денним активним відвідуванням 
численних глядачів. Напередодні 
Великодня це паломництво — до-
речне, духовне і практичне — така 
кількість ікон для споглядання 
і роздумів. Натомість постало 
питання, де житимуть ці твори у 
подальшому, адже їхній розмір і 
тематика потребують відповідних 
приміщень. Сподіваємося, що 
автор Андрій Коваленко згодом 
знайде прихисток своїм дітищам.

Ніна Харчук,
заслужений журналіст України

Того березневого дня у Бояр-
ській дитячі школі мистецтв пану-
вав спів юних вихованців. Перепо-
внена невеличка концертна зала 
не могла вмістити всіх бажаючих 
послухати чисті, як весняні стру-
мочки, дитячі голоси. Клас Віталія 
Івановича Демянишина — відомо-
го композитора, аранжувальника, 
лауреата Премії імені Володимира 
Самійленка — звітував перед бо-
ярською громадськістю здобутим 
у школі вокальним мистецтвом 
своїх вихованців. 

Головним, тобто солістом на 
концерті був вихованець Віталія 
Демянишина Олексій Кулаков-
ський. Викладач так і презен-
тував творчу подію — сольний 
концерт юнака, який зараз на-
вчається на четвертому курсі 
Боярського коледжу екології і 
природних ресурсів. Це не пер-
ший виступ Олексія, який уже 
представляв свою майстерність 
співака басового регістру. Проте 
подія перевершила рамки соль-
ного концерту, адже в ньому 
брали участь учні від молодших 
класів і до випускників. Тобто 
панорама академічного співу 
постала у всій красі. 

Водночас програма була 
складена настільки вдало, що 
представляла не тільки складні 
твори, а й різноманітні співо-
чі жанри. Арії з опер, романси, 
українські народні пісні, по-
пулярні дитячі пісеньки юні 
співаки виконували майстер-
но, з настроєм. Переживали за 
кожну нотку, за кожен пасаж. А 
найбільше переймався їхній ви-
кладач, адже вся шкільна про-
грама навчання — сольфеджіо, 
теорія музики, оволодіння тим 
чи іншим музичним інструмен-
том, вокал — це робота всього 
колективу педагогів школи. 

Олексій Кулаковський — 
гордість Віталія Демянишина. 
Працездатність юнака, його 
наполегливість, талант допо-
могли йому представити дуже 
складний репертуар. Концерт 
він розпочав знаковим для 
композитора В. Демянишина 

твором на слова Володимира 
Самійленка «Україні». А далі 
були «Пісня варязького гостя» 
з опери А. Римського-Корса-
кова «Садко», романс «Гори, 
гори моя звезда», «Дивлюсь я 
на небо», «Дороги» А. Новіко-
ва, «Ой чого ти, дубе», «Елегія» 
Ж. Массне, «Благословляю вас, 
леса» П. Чайковського, «В мире 
есть красавица одна» Е. Шен-
термая, «Серенада Сміта» з опе-
ри Ж. Бізе «Пертська красуня». 
Цього переліку достатньо, аби 
відчути рівень широкого та різ-
номанітного репертуару моло-
дого співака. Водночас бачимо, 
як відповідально добирав твори 
Демянишин, аби широко пред-
ставити різносторонній талант 
свого вихованця. За цим стоять 
роки і роки роботи.

Високу майстерність виявила 
концертмейстер викладач Інна 
Соколовська, яку сміливо мож-
на назвати співавтором юних 
виконавців. Завдяки її високо-
му хисту дитячі голоси набували 
впевненості, позбувалися зайвих 
хвилювань. Богдан Чемес, Анас-
тасія Федько, Станіслав Пляха, 
Марія Титаренко, Анастасія Фе-
доренко, Ганна Олтаржевська, 
Марія Полторацька, Валерія 
Опанасюк, Валерія Дубас та інші 
співали різний і цікавий репер-
туар, який опрацьовували зі сво-
їм викладачем.

Загалом концерт пройшов 
дуже успішно, мажор і мінор 
переплелися так, як і все в на-
шому сучасному житті.

Сльози радості і гордість за 
сина не стримувала мама Олексія 
Кулаковського. Клірик Свято-
Михайлівської церкви ієромонах 
Флавіан дуже пишався своїм під-
дячим, адже Олексій майстерно 
співає і в церковному хорі.

Концерт завершився, дітво-
ра розбіглася по своїх важливих 
справах, але музика продовжу-
вала лунати в боярському се-
редовищі як ствердження кра-
си, яка врятує Україні. 

Ніна Харчук,
заслужений журналіст України

ВОКалЬнЕ МИсТЕЦТВО ВІд 
ВІТалІЯ дЕМЯнИШИна

ПОВІдОМлЕннЯ
про презентацію та проведення громадських слухань по 

проекту детального плану території навчально-екзаменацій-
ного автодрому-трансформера Бориса Сухорученка в межах 
Боярської міської ради Київської області

Презентація та засідання громадських слухань по проекту 
ДПТ відбудеться 14.04.2015 року об 11:00 у приміщені Бояр-
ської міської ради (вул. Білогородська, 13).

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

Розмір пенсії за віком ви-
значається індивідуально для 
кожної особи окремо як добу-
ток заробітної плати, визначеної 
за ст. 40 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (далі – За-
кон), і коефіцієнта страхового ста-
жу, визначеного за ст. 25 Закону.

Якщо розмір пенсії особи не 
досягає розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, такій особі 
встановлюється доплата до за-
значеного розміру (за наявності 
30 років страхового стажу в жі-
нок та 35 років – у чоловіків).

Нині розмір прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, встановлено на 
рівні 949 грн.

Розмір прожитого мінімуму 
визначається щороку законом 
про державний бюджет.

При розрахунку пенсії за ві-
ком враховується так званий 
«понаднормовий» стаж. Тобто 
стаж, тривалість якого переви-
щує 30 років у жінок і 35 років у 
чоловіків. У такому випадку за 
кожний повний рік страхового 
стажу понад визначений вище 
пенсія за віком збільшується на 
1 % розміру пенсії, обчисленої за 
визначеною Законом формулою, 
але не більш ніж на 1 % мінімаль-
ного розміру пенсії за віком.

Максимальний розмір пенсії 
(з урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії, цільо-
вої грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Укра-
їною, індексації та інших доплат 
до пенсії, встановлених законо-
давством, крім доплати до над-
бавок окремим категоріям осіб, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною) не може переви-
щувати десяти прожиткових мі-
німумів, установлених для осіб, 
які втратили працездатність.

Розмір пенсії за віком при 
повному страховому стажі не 
може бути меншим ніж 949 грн., 
а вся пенсійна виплата не може 
бути більше 9490 грн.

ПЕнсІОнЕРаМ

Управління ПФУ 
у Києво-святошинському районі інформує:

Вихователь-методист На-
талія Нєдовєсова презентувала 
цікаву історичну розповідь про 
традиції писанкарства в Україні. 
Вихователі дізналися про методи 
розпису великоднього яйця. А 
потім власноруч виготовили пи-
санки, крашанки, дряпанки та 
прикрасили Великоднє дерево.

Вже наступного дня педагоги 
поділилися набутими знаннями 
та навичками з дітьми. Усі групи 
дитсадка перетворились на пи-
санкові майстерні, де з великою 
старанністю та радістю створюва-
лося великоднє диво – писанки. 

Ганна Баластрік, 
вихователь-методист

дИТсадОК ПЕРЕТВОРИВсЯ на МаЙсТЕРнЮ

У ДНЗ-ЦРД «Джерельце» відбувся майстер – клас 
для вихователів «Писанкова Україна». 

ПОдІЇ Та ІМЕна
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14 березня 2015 року відій-
шов у вічність Євген Олексан-
дрович Зозуля, якого можна 
вважати людиною-легендою у 
боярському мистецькому житті. 
Поет, народний майстер декора-
тивно-ужиткового мистецтва, ке-
рівник гуртків дитячої творчості, 
химерник, який водив народні 
різдвяні дійства, незабутній ор-
ганізатор творчих акцій.

Народився Євген Зозуля 
біля Оренбурга, де його батько 
працював у військовій части-
ні. Закінчив Оренбурзький ве-
теринарний інститут за фахом 
іхтіопатологія. У Міністерстві 
сільського господарства пра-
цював недовгий час науковим 
співробітником з питань хво-
роби форелевих риб. Ніколи 
не вважав цю професію своїм 
покликанням, а тому вже неза-
баром у Київському цирку посів 
посаду художника-декоратора, 
яка невдовзі привела його до 
різьблення. Тут здобутки Зозулі 
були очевидними – у 1977 році 
він отримав звання народного 
майстра декоративно-приклад-
ного мистецтва.

На той час він уже мешкав 
у Боярці, куди родина переїха-
ла 1959 року. Євген Зозуля ак-
тивно включився в мистецьке 

життя міста. У 1983-1995 роках 
керував гуртком початкового 
моделювання для молодших 
школярів у Київському облас-
ному центрі технічної творчості, 
згодом вів гурток декоративно-
го мистецтва у Боярській школі 
№ 5. Розгорнув потужну діяль-
ність як член гурту «Коляда», 
був незмінним Дідом Морозом 
на відзначенні новорічних свят.

Водночас почав писати ві-
рші, які відразу привернули 
увагу широкого читача. Вихо-
дять його поетичні збірки «В 
гостях у вас» (1996), «Несмо-
тря ни на что» (1998), «Будьте 
здоровы!» (дотепні акровірші), 
«Причастие» (спроба познайо-
митися з релігійним вченням), 
обидві збірки – 2004. Як вважає 
упорядник і незмінний редак-

тор книжок Зозулі Владислав 
Дорошенко, вершиною твор-
чості поета стала збірка «Хутор 
Ключи», презентована 6 липня 
1998 року у Боярській ЗОШ № 
5. Тоді розчулений поет, звер-
таючись до аудиторії, зізнався: 
«Почуття і відчуття, порухи ду-
шевні, оте невисловлене, що 
читається в погляді, у віддиху, у 
мовчанні – все це я взяв від вас. 
Тому дуже вдячний вам за ці ві-
рші. Адже вони звернені до вас, 
вони присвячені вам і без вас 
вони просто не з’явилися б». 

Ось такий був Євген Зозуля – 
патріот свого міста, коллега та 
друг багатьох боярських митців. 
Саме він був одним з організато-
рів у 1994 році першого у Боярці 
творчого об’єднання «Боярські 
майстри», що заклало підва-
лини розвитку митецтва серед 
аматорів різних напрямків.

Його вірші увійшли до ко-
лективної збірки поетів «Киев. 
Русская поэзия. ХХ век» поряд 
з творами В. Висоцького, Л. Ви-
шеславського, Ю. Рибчинського 
та інших. Боярський бард і ком-
позитор Сергій Мороз кілька вір-
шів Євгена Зозулі поклав на му-
зику, що збережені на диску. Так 
само залишився аудіодиск, за-
писаний С. Морозом, де Зозуля 
читає власні вірші на тлі класич-

ПРОЩалЬнЕ слОВО ПОБРаТИМУ
ПаМ’ЯТаЄМО

Весна приходить на міські футбольні поля. 
Цього року футбольний сезон стартував 4 квітня 
«Кубком весни-2015» біля Боярської ЗОШ № 1.

Від зимового сну «прокинулись» 4 
боярські команди, які того дня вийшли 
на поле. Перший матч: «Ветеран – «ПС-
Віннер». Особливості цього футбольно-
го поєдинку можна сформулювати так: 
«Досвід не приспати!» Підтвердженням 
чого є рахунок 2:0 на користь «Ветерана».

У другому матчі силами мірялися ко-
манди: «Арсенал» та господар поля – ФК 
«Стара Боярка». Вже з першого тайму 

«Арсенал» взяв впевнений курс на пере-
могу, закінчивши його з рахунком 1:0 на 
свою користь. Тож в другому таймі ви-
магалося лише закріпити це досягнення. 
І з цим завданням «Арсенал» успішно 
впорався, незважаючи на велику кіль-
кість головних моментів, якими «Стара 
Боярка» так і не змогла скористатися. В 
результаті – 3:1 на користь «Арсеналу».

Наступна зустріч команд відбудеться 
11 квітня: за І місце о 12 год. та за ІІІ місце 
о 10 год. на полі біля Боярської ЗОШ № 1. 
Тож приходьте – не пошкодуєте.

Радислав Кокодзей

сТаРТ «КУБКУ ВЕснИ»

Верховна Рада України звільнила від 
проходження військової служби в особли-
вий період студентів, аспірантів та докто-
рантів денної форми навчання. 

Згідно з документом від військової 
служби можуть бути звільнені військо-
вослужбовці, які є студентами або аспі-
рантами денної форми навчання та були 
призвані на військову службу за призо-

вом під час мобілізації, на особливий пе-
ріод, якщо вони не висловили бажання 
продовжувати військову службу.

Також при підписанні до закону будуть 
включені позиції із законопроекту №2196 
щодо звільнення від військової служби 
докторантів денної форми навчання.

Цей закон набирає чинності з дня, на-
ступного за днем його опублікування.

сТУдЕнТІВ ЗВІлЬнИлИ ВІд ВІЙсЬКОВОЇ слУЖБИ

Розділ I. Загальні відомості

1. Яник Ярослав Миколайович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта

2. Місце проживання: 08153, Київська область,  Києво-Святошинський район, місто Боярка
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: провідний фахівець ТОВ «ВКП ЕСКО», секретар Боярської міської ради (за трудовою угодою)

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

Дружина Руденко О. А. не оприлюднюється

Дочка Яник Е. Я. не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім  виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

9. дивіденди, проценти

декларанта членів сім’ї

84976,00
84976,00

97814,50
85313,50

12501,00

декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2014 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати 

декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік 
транспортних 

засобів

35. Автомобілі 
легкові

сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

Suzuki ISX 4
1586 см3  , 81 кВт

2012

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

25. Квартири не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

42,7

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування членів сім’ї декларанта

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Добровільно здати зброю,    
боєприпаси, вибухові матеріа-
ли та спеціальні засоби до ор-
ганів внутрішніх справ України                      
(вул. Жовтнева, 22, вул. Хрещатик, 
88) можна з 1 по 30 квітня 2015 року.

Громадяни, які добровільно 
звернуться до міліції з метою 
здачі зброї, боєприпасів, вибу-
хових матеріалів та спеціальних 
засобів, що зберігаються ними 
незаконно, звільняються від 
кримінальної відповідальності.

Громадяни, які у вказаний 
термін добровільно здадуть до 
органів внутрішніх справ мис-
ливську вогнепальну, холодну, 
газову зброю, у подальшому 
матимуть можливість оформи-
ти відповідні документи, заре-
єструвати цю зброю в особисту 
власність і використовувати її 
на законних підставах.

Пристрої вітчизняного ви-
робництва для відстрілу патро-
нів, споряджених гумовими ку-
лями несмертельної дії, будуть 
реєструватися у випадках і в 
порядку, передбаченому зако-
нодавством України.

Для отримання детальних 
роз’яснень можна звернутися до 
працівника дозвільної системи або 
до дільничного інспектора міліції.

Слід пам’ятати, що незаре-
єстрована зброя – це не тільки 
порушення закону, а й причина 
нещасних випадків, які можуть 
трапитися із громадянами або 
їхніми неповнолітніми дітьми.

ЗдаЙТЕ ЗБРОЮ 
дОБРОВІлЬнО

Напередодні Пасхальних свят у ЦТМ 
«Оберіг» відбувся майстер-клас «Весна, 
Великдень, Україна», який провела керів-
ник зразкової студії образотворчого мис-
тецтва «Звичайне диво» Тетяна Поліщук.

З позитивними думками та найкра-
щими побажаннями один одному учас-
ники розписували писанки, крашанки, 
мальованки, крапанки і драпанки. Пи-
санковий дивосвіт наповнювали симво-
ли кохання, здоров’я, довголіття. Диво-
вижно виглядали символи, які лікують 
та приносять родинам багаті врожаї. 

Від участі в цьому дійстві стало теп-
ліше на душі, з’явилась Віра, Надія, 
Любов. Символічне дерево родоводу, 

прикрашене нашими писанками, є свід-
ченням нашої незламної віри в єдність і 
непереможність України. 

Тетяна Скочко

ВЕлИКОднЄ дРЕВО РОдОВОдУ

ної музики. Як бачимо, боярські 
колеги Євгена Зозулі залюбки 
долучалися до спільної творчості, 
адже він зажди був у вихорі іхніх 
інтересів і уподобань. 

Владислав Дорошенко зга-
дує, що довкола митця, в його 
творчій орбіті перебували сотні 
імен, які нині, на жаль, осироті-
ли, бо другого Євгена Олексан-
дровича годі шукати.

Вічна пам’ять тобі, дорогий 
друже!

Міський голова 
Тарас Добрівський,

Боярський краєзнавчий музей,
«Боярське мистецьке братство»,

колектив «Боярка-інформ».

БОЯРКа МОЯ
(уривок)

Євген Зозуля
Приезжайте. Вам она понравится.
Тут сезон туристский круглый год.
Боярка – лечебница и здравница,
Боярка – спортлагерь и курорт.

Сипло электричка отзывается,
Уползая гусеницей в бор.
Храм янтарный ликом отражается 
В звездно-синем вечере озер.

Было все: расцвет и оккупация,
Ужас межсезонья и война.
Боярка не город и не станция.
Боярка – отдельная страна.

ПОдІЇ
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У вас непростий період. Зусилля і робота не бу-
дуть давати відчутних результатів. Але не слід ква-
пити події, це може погубити успіх. Наберіться тер-
піння. Потрібно проявити силу волі, щоб відстояти 
свою ідею і довести на що ви здатні. Шукайте під-
тримку у Бога, вірних друзів та родичів.

Телець
Упертість заважатиме визнати власні помилки, 

завершити розпочаті справи і отримати бажані ре-
зультати. Можливі труднощі у відносинах з друзями, 
колегами, партнерами. Слід тверезо оцінити ситу-
ацію. Це допоможе знайти своє місце. Нові зміни 
будуть болючими, але принесуть вам успіх у житті.

Близнюки
Вам слід завершити розпочаті справи, вирішити 

фінансові питання, віддати борги. Доля відновить 
справедливість до вас. Настав час внести зміни в 
свою діяльність. Проявляйте повагу і розуміння до 
партнерів, колег, друзів. Не кидайте їх у біді, йдіть 
разом з ними до кінця. 

Рак
Необхідно закріпити позитивні зміни й усунути 

погані. Тому бажано своєчасно підготувати потріб-
ні документи, папери. Вдалий час для здійснення 
планів. Від слів перейдіть до практичних дій. Не 
втрачайте жодної хвилини даремно. Відкрито дійте 
і вам допоможуть доброю порадою.

Лев
Вас підтримають за хорошу ідею і посадять, 

якщо у ваших звинуваченнях знайдуть брехню. Пе-
реглянете допущені помилки і зробіть відповідні 
висновки. Людині, яка вас підвела, варто пробачи-
ти, якщо вона покається і попросить прощення. Так 
ви проявите свою великодушність.

Діва
Нарешті ви можете змінити ситуацію і вирішити 

складні проблеми. При цьому проявляйте диплома-
тичність, тактовність і обережність. Намагайтеся не 
порушувати мир і злагоду своїми критичними зау-
важеннями. Пам’ятайте, вам небезпечно ризикува-
ти і пов’язувати свою долю з незнайомою людиною.

Терези
Складні ситуації проявлять ваші реальні можли-

вості і здібності. Оточення може виявитися вороже 
до вас налаштованим. Надійне плече друга допоможе 
подолати несприятливі обставини. Втілення планів у 
життя вимагатиме виконання зобов’язань. Витри-
майте навантаження і на вас чекають успіх і повага.

Скорпіон
Ви можете налагодити нові контакти, підписати 

потрібні договори, підготувати необхідні докумен-
ти, папери. Звертайтеся за порадою до професіона-
ла. Не довіряйте неперевіреній інформації. Перш 
ніж брати на себе зобов’язання, проаналізуйте: від-
повідають вони вашій професійній підготовці чи ні.

Стрілець
З’являться фінансові труднощі. Можливо, не 

вистачатиме грошей для реалізації своєї ідеї. Зорі 
радять тверезо поглянути на проблеми і вибрати 
справу, яка до снаги. Проявляйте у висловлюван-
нях і діях обережність, обачність і поміркованість. 
Будьте мудрими. 

Козеріг
Необхідно усунути непорозуміння, проблеми 

і розібратися у стосунках з колегами, партнерами 
та однодумцями. Це допоможе у прийнятті рішень, 
складанні планів, пошуку мети. Для вас почнеться 
нове життя. Тому і вам необхідно змінитися і ви-
значитися з ким ви відправляєтеся по дорозі життя. 

Водолій
Відкрийте партнерам, колегам фінансову таєм-

ницю вашого проекту. Це приверне їх до вас, зміц-
нить довіру. Частина ідеї виявиться не реальною. 
Приготуйтеся до змін у ваших планах і розрахунках. 
Зверніть увагу на власну компетентність. Можливо, 
знадобитися професіонал у певній справі.

Риби
Шукайте однодумців для спілкування та обго-

ворення своїх ідей. Це викличе у вас приплив сил і 
підніме настрій. Ваше життя набирає нових кольо-
рів. Бажано своєчасно змінювати свої зовнішній 
вигляд, звички, погляди і рости духовно. Це допо-
може вам розквітнути всіма кольорами веселки.
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На виконання вироку Києво-Святошинського районного суду по 
справі № 369/1030/15-к від 11 лютого 2015 року Федін Андрій Геор-
гійович приносить публічне вибачення Федіну Георгію Павловичу за 
нанесення легких тілесних ушкоджень.

дОШКа ОГОлОШЕнЬ

Подається мовою оригіналу
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з 9:00 до 16:00
натуральне від 30 см, сиве 

та фарбоване від 40 см.

дО30000грн/кг

та годинники сРсР у жовтому 
корпусі, чавунні статуетки (каслі), 
фарфор, статуетки, ордени, медалі, 

фотоапарати та об’єктиви часів сРсР

адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 26
будинок Побуту

(067) 622-01-61, (095) 431-63-06

• Експертна оцінка майна 
(будинку, квартири, земельної

ділянки, автомобілів);

• Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок;

• Землевпорядні роботи;
• Послуги БТІ

ТОВ «лідер Плюс» 
надає послуги:

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

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

Надаються безкоштовні консультації

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

ліцензія серії аВ № 617933, видана держземагентством України

Швидко до нас —
ми кредитуєм!

Гроші на будь-які цілі!
Телефонуйте :

 093-676-67-23, 067-550-52-76

ліцензія нБУ № 268 от 14.06.2013 р.

22 квітня, 15:00
актова зала Боярської гімназії 
(вул. сєдова, 7)
Урочистий захід, присвячений дню 
пам’яті і примирення. 
Організатори — міська організація 
ветеранів війни, праці та районна 
організація воїнів-інтернаціоналістів.
Концертна програма за участі капели 
бандуристів КнУКіМ. 
Художній керівник, диригент — 
заслужений артист України андрій Іваниш. 
диригент-хормейстер — заслужений 
діяч мистецтв Володимир Курач.
Вхід вільний. 

Тату! А пам’ятаєш,
Як зірками сипало небо,
Як за хмари ховалося сонце,
А вітер кричав їм: «Не треба!»

А пам’ятаєш високі гори
І заквітчане волосся мами?
Ти пам’ятаєш широкі простори, 
Заховані між рядками?

Я знаю, що все не згадати.
Наші спогади не перелічиш.
Але я так люблю їх гортати,
На сторінках альбому лишивши.

Я люблю наші вічні жарти,
Відпочинки, поїздки сімейні,
Я люблю недільні сніданки
та родинні наші вечері.

Тату, ти в мене — найкращий,
Для мене ти друг і учитель.
З тобою я — найбагатша,
Твої очі мені — найрідніші.

Мені час не під силу спинити.
І рік проходить за роком,
І кожне твоє слово
Стає важливим уроком.

Еліна Яник

ТВОРчІсТЬ МОлОдИХ анОнс

18 квітня, 13:00
Боярський краєзнавчий музей 
(вул. Жовтнева, 49)
Відкриття персональної виставки 
живопису боярського художника 
Олександра Малінченка 
«суцвіття кольорів і почуттів».

Спасибі тобі за терпіння,
Науку, наснагу і віру.
Ти — моє благословіння,
І люблю я тебе щосили.

Я молюсь за твої перемоги,
Щоб щастя було багато,
А для себе прошу одного –
Вічно бачити тата…


