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ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно вітаю вас з Новим 2014 роком і
Різдвом Христовим!
Новорічні свята  це прекрасна нагода сказати слова
подяки всім людям, які своєю щоденною копіткою працею
розбудовують і зміцнюють нашу державу.
Земний уклін медикам, освітянам, науковцям,
працівникам культури та сільського господарства.
Бажаю всім мешканцям області міцного здоров'я, достатку,
оптимізму, здійснення задумів і сподівань.
Нехай благополуччя та удача не залишають ваших домівок.
А Новий 2014й стане роком єднання, взаєморозуміння та
процвітання, а також ознаменується новими звершеннями
та досягненнями нашої держави та Київщини.





Готуємося до 150річчя від дня
народження Володимира Самійленка
…поете наш! Ти чесно в світі жив,
Працюючи, не знав ти зради;
Із шляху певного тебе не відхилив
Ні острах, ні життя принади.
В. Самійленко

Голова Київської обласної державної адміністрації

Анатолій Присяжнюк

НОВОРІЧНІ СВЯТКУВАННЯ

Зі щедрими новорічними
привітаннями та побажання
ми добра і радості під аком
панемент кришталевих кели
хів завітав Новий рік до осель
українців.
Традиційно жителі Боярки піс
ля зустрічі Нового року в колі

сім'ї виходять до головної місь
кої ялинки, щоб повеселитися
разом із друзями, сусідами,
знайомими та незнайомими.
Зустріч Нового 2014 року не
стала винятком.
Звуки музики та сяйво ново
річної ялинки зібрали біля бу

динку урочистих подій чимало
боярчан, де на них чекала зус
тріч з Дідом Морозом та Снігу
ронькою.
Нагодою привітати земляків зі
святом скористався і міський го
лова Боярки Тарас Добрівський.
Як і планувалося, святкування
Нового року мало два епіцентри:
біля будинку урочистих подій та
біля Будинку культури.
"2013й рік був багатим на по
дії. Були радощі, були й розча
рування,  зазначив міський го
лова Тарас Добрівський, який
також взяв участь у новорічних
народних гуляннях.  Але в
2014й рік всі ми входимо з єди
ною вірою в те, що мрії неодмін
но повинні збуватися, а задуми
та поставлені цілі вдасться реа
лізувати!"
Тарас Добрівський побажав
боярчанам сімейного тепла і
достатку, злагоди і любові. Піс
ля слів привітань у спільному
виконанні усієї громади прозву
чав Державний Гімн України і
небо над Бояркою яскраво роз
малював святковий феєрверк.

ВЕРХИ  В РІК НОВИЙ

Незвичайні вершники  Дід
Мороз та Снігуронька 
впродовж суботи, 4 січня, та
неділі, 5 січня, від імені
Боярської
міської
ради
привітали з Новим роком
жителів міста.

Білий та вороний коні  живі
символи 2014 року  вицокува
ли копитами і дивували бояр
чан, які вихідного дня вирішили
навідатися до міських ринків за
покупками.
За будьяких обставин бути

на коні і перемагати у спри
ятливих та не дуже ситуаці
ях  певно, таким був прихо
ваний месидж цього незви
чайного кінного променаду.
До речі, на думку астро
логів, рік Коня обіцяє бути
вдалим як у фінансовій
сфері, так і у приватному
житті. Цей рік принесе ди
намізм та напористість, по
єднання ощадливості та
вогняної пристрасті. Кінь
ще й символ свободи, і з
його роком пов'язують
звільнення від обставин та
зв'язків, які сковували рані
ше, а також від застарілих
упереджень.
Тож такий креативний підхід
до справи привітання боярчан з
Новим роком цілком узгоджу
ється з характером Коня  сим
волом 2014 року.



Боярка готується відзна
чити 150у річницю від дня
народження видатного ук
раїнського
письменника
Володимира Самійленка.
Урочистості розпочнуться
3 лютого 2013 року о 12:00 з
покладання квітів та панахи
ди на могилі письменника
на Боярському городищі бі
ля
СвятоМихайлівської
церкви, де Володимира
Івановича боярська грома
да поховала 12 серпня 1925
року.
З 13:00 вшанування вір
ного сина України продов
житься в Боярському крає
знавчому музеї. За участі
співробітників музею, бояр
ських митців, усієї творчої
та освітянської інтелігенції
міста за підтримки Бояр
ської міської ради біля роз
горнутої експозиції буде
проведено науковомис
тецьку презентацію "Воло
димир Самійленко  неза
бутній лірик, сатирик, дра
матург, перекладач, музи
кант". Сподіваємося, що ак
тивну участь у ювілейних за
ходах візьмуть Національна
спілка письменників Украї
ни, провідні літератори,
дослідники творчості Са
мійленка, а також актори,
композитори, виконавці.
Сподіваємося, що уро
чистості з нагоди 150річчя
Володимира Самійленка у
Боярці увійдуть до літопису
як наше гідне шанування ві
домого діяча української лі
тератури, історії, культури.
З пропозиціями просимо
звертатися до Боярського
краєзнавчого музею за ад
ресою: 08150, м. Боярка,
вул.
Жовтнева,
49;
тел.: (04598) 35577.
Ніна Харчук,
лауреат премії імені
Володимира Самійленка

Самійленко Володимир
Іванович народився 3 лю
того 1864 року в с. Великі
Сорочинці на Полтавщині.
Батько Іван Лисевич 
поміщик, мати  колишня
кріпачка
Олександра
Самійленко, з якою батько
не був одружений. Хлоп
чик отримав хорошу осві
ту, в тому числі і музичну.
Миргородська початкова
школа, згодом Полтавська
гімназія виявили у юнака
потяг
до
художнього
слова, перекладу.
З 1885 року навчається
на історикофілологічному
факультеті
Київського
університету. У той час
українське слово було за
боронене,
студентська
молодь таємно збиралася
в гуртках, де Самійленко 
завжди у центрі уваги.
Після закінчення навчан
ня Самійленко працює в
Києві, Чернігові, у Катери
нодарі на Кубані, потерпа
ючи від постійних матері
альних нестатків. Врешті
складає іспит на нотаря і
відкриває
нотаріальну
контору в Добрянці на
Чернігівщині, де й працює
до 1917 року. Тут він одру
жується, Ольга і Володи
мир Самійленки згодом
мали чотирьох дітей тра
гічної долі: усі передчасно
померли від хвороб.
У часи УНР співпрацює з
владою, допомагає ста
новленню української мо
ви, редагує газету "Рада".
Згодом змушений виїхати
за кордон, у Галичину. Тут
дістає
підтримку
від
галицької громадськості,
проте нестатки переслі
дують.
Повертається до Києва
1924 дуже хворим. За під
тримки історика й літера
турознавця Сергія Єфре
мова у квітні 1925 року Са
мійленкові винаймають
дачу у Боярці, адже київ
ська підвальна квартира
укорочувала життя поета.
Його доглядала дружина,
яка у своїх листах змалю
вала останні нелегкі місяці
життя Самійленка. Проте і
за прогресування сарко
ми, поет біль притлумлю
вав читанням, переклада
ми. Помер 12 серпня 1925
року під вечір. Боярська
громада виконала заповіт
Самійленка  за козацьким
звичаєм поховала на горо
дищі біля СвятоМихайлів
ської церкви.
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ВІДБУ ЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ
Останнє минулого року засі
дання чергової 40 сесії Бояр
ської міської ради відбулось
26 грудня 2013 року в примі
щенні НОК Київського військо
вого ліцею ім. І. Богуна.
На розгляд сесії було винесе
но питання:
1. Про внесення змін до рі
шення II пленарного засідання
чергової 28 сесії Боярської місь
кої ради VI скликання від
26.12.2012 року № 28/1451
"Про затвердження міського
бюджету на 2013рік".
Доповідач: Скочко В.А.  пер
ший заступник міського голови
2. Затвердження перспектив
ного плану роботи Боярської
міської ради на 2014 рік.
Доповідач: Паливода Д.І. 
секретар ради
3. Про затвердження резуль
татів аукціону по продажу кому
нального майна  систем тепло
постачання котельні (устатку
вання котельні), розташованих
за адресою: Київська обл., Киє
воСвятошинський район, м.
Боярка, вул. Білогородська, 53.
Доповідач: Скочко В.А.  пер
ший заступник міського голови
4. Про затвердження резуль
татів аукціону по продажу кому
нального майна  приміщень ко
тельні (будівлі, споруди та пере
давальні пристрої), розташова
них за адресою: Київська обл.,
КиєвоСвятошинський район, м.
Боярка, вул. Білогородська, 53.
Доповідач: Скочко В.А.  пер
ший заступник міського голови
5. Про затвердження переліку
об'єктів комунального майна те
риторіальної громади м. Бояр
ка, які передаються в оренду на
конкурсних засадах за адресою:
вул. Дежньова, 62.
Доповідач: Скочко В.А.  пер
ший заступник міського голови
6. Про обмеження вживання
тютюнових виробів на території
м. Боярка.
Доповідач: Скочко В.А.  пер
ший заступник міського голови

7. Про затвердження плану
підготовки проектів регулятор
них актів ради на 2014 рік.
Доповідач: Скочко В.А.  пер
ший заступник міського голови
8. Звіт про роботу постійної
депутатської комісії Боярської
міської ради з питань регламен
ту, депутатської діяльності та
етики, законності та правопо
рядку за 2013 рік.
Доповідач: Харчук Н.Ф.  голо
ва комісії
9. Звіт про роботу постійної
депутатської комісії Боярської
міської ради з питань фінансів,
бюджету, соціальноекономіч
ного розвитку, зовнішньоеконо
мічних зв'язків за 2013 рік.
Доповідач: Неупокой С.Г.  го
лова комісії
10. Про зняття з балансу ос
новної діяльності КП "Боярське
ГВУЖКГ" частини житлового бу
динку № 36 по вул. Леніна, а са
ме квартири № 2.
Доповідач: Кухарець В.А. 
заступник міського голови
11. Про списання автотран
спорту з балансу КП "Боярське
ГВУЖКГ" як такого, що не при
датний до подальшої експлуа
тації.
Доповідач: Кухарець В.А. 
заступник міського голови
12. Про списання основних
засобів з балансу КП "Боярка
Водоканал" як таких, що не при
датні до подальшого викорис
тання.
Доповідач: Кухарець В.А. 
заступник міського голови
13. Про затвердження Поло
ження про Порядок розміщення
тимчасових споруд для провад
ження підприємницької діяль
ності на території м. Боярка.
Доповідач: Романюк А.О.  го
ловний спеціаліст з питань архі
тектури
14. Земельні питання.
Доповідач: Ситніченко Т.О. 
спеціаліст І категорії по земель
них питаннях
15. Різне.

Під час обговорення, затвер
дження порядку денного та по
дальшого розгляду було знято
кілька питань. Зокрема, знято з
розгляду питання щодо внесен
ня змін до рішення II пленарного
засідання чергової 28 сесії Бо
ярської міської ради VI скликан
ня
від
26.12.2012
року
№ 28/1451 "Про затвердження
міського бюджету на 2013 рік". А
також згідно з оголошеними на
сесії рішеннями комунальної,
регламентної та бюджетної ко
місій знято з розгляду питання
щодо затвердження результатів
аукціону по продажу комуналь
ного майна  систем теплопос
тачання котельні (устаткування
котельні), розташованих за ад
ресою: Київська обл., Києво
Святошинський район, м. Бояр
ка, вул. Білогородська, 53.
У зв'язку з відсутністю пода
них заявок депутати ухвалили
рішення про повторне оголо
шення аукціону по продажу ко
мунального майна  приміщень
котельні (будівлі, споруди та пе
редавальні пристрої), розташо
ваних за адресою: Київська
обл., КиєвоСвятошинський ра
йон, м. Боярка, вул. Білогород
ська, 53.
Депутати заслухали та прий
няли до відома звіти про роботу
двох постійних депутатських ко
місій: з питань регламенту, де
путатської діяльності та етики,
законності та правопорядку 
доповіла голова комісії Ніна
Харчук; з питань фінансів, бюд
жету, соціальноекономічного
розвитку, зовнішньоекономіч
них зв'язків  доповів голова ко
місії Сергій Неупокой.
Серед прийнятих рішень: про
обмеження вживання тютюно
вих виробів на території міста, а
також про затвердження Поло
ження про розміщення тимчасо
вих споруд для провадження
підприємницької діяльності на
території міста. Також було роз
глянуто земельні питання.
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Вітаємо з ювілеєм

ПОЧЕСНОГО ЖИТЕЛЯ БОЯРКИ
ГАЛИНУ ПЕТРІВНУ НЕЧИТАЙЛО
Дорога Галино Петрівно! Близько 60 років Ви
вірно стоїте на сторожі здоров'я кількох поколінь
мешканців Боярки. Щиро вітаючи Вас з 85літтям
від дня народження, уклінно дякуємо за те, що Ви
будьякої хвилини приходите на допомогу дитині.
Високий професіоналізм,
багатолітній лікарський дос
від, глибока порядність і від
даність маленьким громадя
нам нашого міста, а також
їхнім батькам  це ті мораль
ні й фахові засади, що виз
начають Ваше, Галино Пет
рівно, розуміння лікарського
обов'язку.
Ваша біографія  це історія
становлення педіатричної
справи у Боярці.
Г. П. Нечитайло народила
ся 7 січня 1929 року в с. Ко
жухівка Васильківського ра
йону. Закінчила Боярську
середню школу № 2 у 1947
році, Київський медичний
інститут ім. Богомольця  у
1953 році. З того часу про
живає і працює лікаремпе
діатром у дитячих установах
Боярки: з 1954 по 1961  за
відуюча дитячою полікліні
кою; лікар у дитячому сана
торії "Зірочка"; до 1987 року
 начмед Київської обласної
дитячої лікарні. З 1984  на
пенсії. Проте продовжує
працювати лікаремпедіат
ром дитячої поліклініки Бо
ярської центральної район
ної лікарні, обслуговуючи Бо
ярські ЗОШ № 1 і ЗОШ № 2,
а також дитячі садочки.
Г. П. Нечитайло  учасник
війни як студентка медично

Фото з архіву 2009 року.
го інституту, а також має ста
тус учасниці підпільного руху
під час війни. Удостоєна вій
ськових нагород.
У 2009 році громада міста
присвоїла Галині Петрівні
Нечитайло звання "Почес
ний житель Боярки".
Вельмишановна Галино
Петрівно, бажаємо Вам дов
гих років бадьорості, само
відданого служіння нашим
боярчанам!
Міський голова
Тарас Добрівський,
громада нашого міста
та колектив редакції
"Бояркаінформ"

РЕГІОНАЛИ ПРИВІТАЛИ СИРІТ

БОЯРЧАНАМ ПОВАЖНОГО ВІКУ –
УВАГУ ТА ПІДТРИМКУ
30 грудня виповнилося
57 років з дня набуття Бо
яркою статусу міста ра
йонного значення. Саме
цього дня у приміщенні
районної ради ветеранів
відбулася зустріч місько
го голови Тараса Добрів
ського з представниками
ветеранських організацій
міста, приурочена до цієї
дати. У засіданні також
взяли участь заступник
міського голови Валерій
Дубовецький та голова
КиєвоСвятошинської ра
ди ветеранів війни, праці
та Збройних Сил Анатолій
Пастовенський.
"Ми завжди будемо вдячні
вашому поколінню, поколін
ню переможців, які вистояли
і перемогли у жорстокій бит
ві та відродили нашу землю
з попелу. Приємно, що нез
важаючи на поважний вік,
багато з Вас беруть активну
участь у суспільному житті міста.
Ваша стійкість для багатьох мо
же стати прикладом. Сьогодні
нам як ніколи потрібні ваша муд
рість та життєвий досвід",  заз
начив Тарас Добрівський.
В ході обговорення нагальних
питань ветерани та представни
ки організації інвалідів висловили
побажання та пропозиції щодо
проведення культурномасових
заходів у місті. Було порушено
тему надання матеріальної допо
моги громадянам, які опинилися
в складних життєвих ситуаціях, а
також розглянуто інші проблемні

та життєво важливі питання, які
хвилюють людей поважного віку.
Анатолій Пастовенський у сво
єму виступі наголосив, що одним
з найважливіших завдань Прези
дента України Віктора Януковича
є забезпечення участі інститутів
громадянського суспільства в
процесах формування і реаліза
ції державної, регіональної полі
тики та забезпечення умов для
здійснення ефективного громад
ського контролю за діяльністю
органів виконавчої влади та ор
ганів місцевого самоврядування.
На всі запитання міський голо
ва Тарас Добрівський та всі при
сутні на зустрічі надали вичерпні

відповіді. А ті ветерани, які не
встигли поставити своє запитан
ня міському голові, скористалися
нагодою поспілкуватися з ним
особисто.
Учасники зібрання позитивно
оцінили зустріч та подякували за
те, що Тарас Григорович, незва
жаючи на свою зайнятість, зав
жди знаходить час, аби поспілку
ватися з представниками стар
шого покоління.
Під час зустрічі міський голова
надав роз'яснення щодо всіх по
рушених питань, а також приві
тав усіх присутніх з Новим 2014
роком.

Вже традиційно напередодні Новорічних свят міська
влада організувала привітання дітейсиріт, дітей, поз
бавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних
сімей, а також тих, що опинилися в складних життєвих
обставинах. Із щирими словами привітань до них 27
грудня звернувся секретар Боярської міської ради, го
лова міської організації Партії регіонів Дмитро Паливо
да у приміщенні Боярської міської ради.
"У вашому віці мені теж було не солодко. І тому сьогодні я
маю щире бажання  хоч трохи "підсолодити" ваше життя", 
наголосив Дмитро Ігорович. З нагоди свята секретар міської
ради від імені міського голови Тараса Добрівського передав
щирі вітання з Новим 2014 роком та вручив солодкі подарун
ки 35 діткам.

З ЛЮБОВ'Ю ДО ДІТЕЙ
З 25 грудня по 7 січня за підтримки голови Київської
облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка відбувала
ся благодійна акція "З любов'ю до дітей".
Представники служб у справах дітей та сім'ї відвідали 3000
дітей Київщини із сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, багатодітних сімей, дітей, які через хворобу або
з інших причин не могли відвідати організовані новорічні за
ходи. Кожна дитина отримала вітання від Діда Мороза, а та
кож солодкий та цінний подарунки.
Фінансування акції здійснено за рахунок коштів, передба
чених на реалізацію програми "Назустріч дітям".

На часі

10 січня 2014 року
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В ОСНОВІ СТВОРЕННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ  ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ Âàñ ³ç Íîâèì
2014 ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
Õî÷ó ïîäÿêóâàòè êîæíîìó ç Âàñ çà
äîáð³ ñïðàâè, çä³éñíåí³ íà áëàãî Áîÿðêè.
Àäæå ëèøå ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè
çðîáèìî íàøå ì³ñòî êðàñèâ³øèì.
Çè÷ó Âàì ³ Âàøèì áëèçüêèì ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, óñï³õó ³ ëþáîâ³! Íåõàé íîâèé
ð³ê ïðèíåñå áàãàòî ïðèºìíèõ âðàæåíü
³ ùàñëèâèõ ìèòòºâîñòåé,
à ó Âàøèõ äîì³âêàõ çàâæäè ïàíóþòü
çàòèøîê ³ òåïëî.
Голова Боярської міської організації
Партії регіонів

Дмитро ПАЛИВОДА

КП “БГВУЖКГ” повідомляє:
Впродовж грудня було виконано роботи:
 зусиллями ремонтнобудівельної дільниці
за заявками жителів: ремонт козирків  3, мон
таж м'якої покрівлі  6, ремонт ліфтової камери  3,
ремонт під'їзду  6, ремонт парадних дверей  7;
 аварійноремонтною дільницею: заміна
труби опалення  в 7ми квартирах, заміна засу
вок опалення  6, заміна стояків у підвалах  2, за
міна центральних кранів на холодну воду по квар
тирах  8, здійснено 2 термінових виїзди та прове
дення позапланової ліквідації поривів теплотраси
по вул. Дєжньова;
 електрогосподарство: заміна квартирних
автоматів  16, заміна електрощитової  7, ревізія
електрощитової та магістральних кабелів в 9 бу
динках, заміна трансформаторів напруги  3, за
міна кабелю  453 м;
 Працівниками дільниці благоустрою: вста
новлено та підготовлено до святкування новорічні
ялинки  біля будинку урочистих подій та біля Бу
динку культури, ліквідовано 2 стихійних сміттєз
валища, утворених жителями; ямковий ремонт на
3х вулицях, підсипка автодоріг  5 вулиць.
Інспектори підприємства рознесли 387 попе
реджень мешканцям про їх заборгованість за
житловокомунальні послуги та вивіз твердих по
бутових відходів, укладено 65 договорів з насе
ленням на вивезення твердих побутових відходів.
За цей період було проведено роботу з 75 бор
жниками та подано до суду 10 справ по стягненню
суми боргу.
***
Попереджено крадіжку
Вчасне повідомлення від жителів вул. Газової
завадило крадіжці комунального майна. Так у
п'ятницю, 27 грудня 2013 року, працівники КП
"Боярське ГВУЖКГ" отримали повідомлення про
те, що невідомі особи намагаються вкрасти сміт
тєвий контейнер.
Дякуємо жителям вул. Газової за небайдуже
ставлення та збереження комунального майна.
***
Без дверей
30 грудня 2013 року невідомі особи викрали
частину металевих вхідних дверей у під'їзді бу
динку по вул. Гоголя, 78. Матеріали щодо крадіж
ки передано до КиєвоСвятошинського РВ
ГУМВС України.
Звертаємось до мешканців міста Боярка з про
ханням бути уважними та дбайливими до кому
нальної власності громади.
ДОБРИМ ЛЮДЯМ  ДОБРЕ СЛОВО!
Висловлюємо щиру подяку жителям Боярки
Яремко Галині Петрівні, Шуваєвій Людмилі Іллівні,
Лисогорку Віктору Олександровичу та Лисогорку
Олександру Анатолійовичу за плідну співпрацю з
нашим підприємством по роботі в рамках акції
"Добра справа  це просто!" Її результатом стало
створення клумб на кругу вул. Білогородська 
вул. 50років Жовтня.
Нагадуємо, що свій посильний внесок в покра
щення зовнішнього вигляду міста може зробити
кожен охочий, долучившись до акції "Добра спра
ва  це просто!", яка проходить за ініціативою КП
"Боярське ГВУЖКГ" та за підтримки Боярської
міської ради. Довідки з приводу участі в акції мож
на отримати за тел. 0675076742.
Дякуємо за співпрацю.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"

9 січня під керівництвом заступника голови Київської обл
держадміністрації Тетяни Подашевської відбулося чергове
засідання тимчасової робочої групи з питань реалізації Націо
нального проекту "Нове життя  нова якість охорони мате
ринства та дитинства".
"Ми повинні почути кожного та надати допомогу і підтримку лю
дям, які цього потребують. Функціонування перинатального центру
дасть можливість значно скоротити дитячу та материнську смерт
ність,  зазначила Тетяна Подашевська.  Президент України Віктор
Янукович чітко визначив, що в основу реформування медичної га
лузі покладено здоров'я кожної людини, тому пріоритет у роботі
Київської обласної влади  створити відповідні медичні заклади".
Також заступниця голови Київської ОДА наголосила, що, реалізу
ючи медичну реформу на Київщині, влада спрямовує всі зусилля на
забезпечення кожного мешканця області, незалежно від місця
проживання, доступною та якісною медициною. Це питання в об
ласті перебуває на особистому контролі голови Київської облдер
жадміністрації Анатолія Присяжнюка.
"Сьогодні важливо, щоб людина не залишалася наодинці зі сво
єю проблемою, яку не в змозі самостійно вирішити. Адже, опинив
шись у важкій ситуації, людина потребує посиленої уваги лікарів
відповідного профілю та, безумовно, відчуття захищеності й турбо
ти",  повідомила Тетяна Подашевська.
Під час засідання члени робочої групи розглянули питання готов
ності кошторисної документації для реконструкції обласного цен
тру та обговорили усунення зауважень експертизи щодо деяких
технологічних рішень з розміщення інженерного обладнання.

ДЯКУЄМО
ЗА СВЯТО!
Батьківський колектив ДНЗ
"Даринка" висловлює щиру вдяч
ність завідуючій ДНЗ "Даринка"
Любові Дудніковій та педколек
тиву за організацію та проведен
ня чудових зимових свят для на
шої малечі.
Слова окремої вдячності депу
тату Київської обласної ради
Юрію Цікаленку, міському голові
Тарасу Добрівському та депута
там міської ради за солодкі пода
рунки, завдяки яким діти відчули
присутність дива у повсякденно
му житті.
З повагою та вдячністю,
батьки вихованців
ДНЗ "Даринка"

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
НА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
Протягом 2013 року за направ
ленням КиєвоСвятошинського
центру зайнятості отримали ро
боту 917 осіб, в т.ч. через надан
ня виплати одноразової допомо
ги по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю  56
осіб. Статус безробітного мали
1310 осіб, з них 42,2 %  жінки,
38,8 %  молодь.
Станом на початок серпня ми
нулого року 780 особам призна
чено виплату допомоги по безро
біттю.
Станом на 31 грудня 2013 року
кількість зареєстрованих вакан
сій у базі даних КиєвоСвятошин
ського районного центру зайня
тості становила 1789.
Поряд з працевлаштуванням
на постійних засадах одним з
напрямів соціального захисту не
зайнятого населення є організа
ція громадських робіт та робіт
тимчасового характеру, що за
безпечує тимчасову зайнятість.
Протягом 2013 року взяли
участь у громадських роботах та
інших роботах тимчасового ха
рактеру  609 осіб.
У 2013 році найбільше безро
бітних залучено до робіт тимча
сового характеру на таких під
приємствах району: ВП НУБіП
"Боярська лісодослідна станція" 
311 осіб; ДП ДГ "Дмитрівка"  82;
КП "Управління міським госпо
дарством"  14; КиєвоСвято
шинське ВУЖКГ  14; СГ ТОВ "Аг
рокомбінат "Хотівський"  10; ДП
ДГ "Новосілки"  9.
Для забезпечення тимчасової
зайнятості та додаткового заро
бітку для безробітних центром
зайнятості спільно з сільськими,
міськими та селищною радою уз
годжено організацію громад
ських робіт з видатками з місце
вих бюджетів на суму понад 100
тис. грн.
В. Данилюк,
директор Києво
Святошинського РЦЗ

Від щирого серця
вітаю Вас
з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Íåõàé 2014-é ð³ê áóäå ðàä³ñíèì ³
óñï³øíèì äëÿ êîæíîãî ç íàñ òà
äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, ñïîâíåíèì íîâèõ
äîñÿãíåíü, ïåðåìîã òà ùàñëèâèõ
äí³â! À òóðáîòè òà íåãàðàçäè çàëèøàòüñÿ ó ìèíóëîìó ðîö³.
Ð³çäâÿíà çîðÿ íåõàé ïðèíåñå òåïëî ó
Âàø³ îñåë³, çàïàëèòü âîãîíü â³ðè
òà ëþáîâ³ ó Âàøèõ ñåðöÿõ!
Народний депутат України

Вячеслав КУТОВИЙ

КП "БояркаВодоканал" повідомляє:

Звіт за проведену роботу
КП "БояркаВодоканал" у 2013 р.
Артезіанські свердловини та
водопровіднонасосні станції
1. Впродовж 2013 року замінено
28 насосних агрегатів.
2. Пофарбовано водонапірні тру
би ВНС5, ВНС4, ВНС3 та фарбу
ються оголовки свердловин;
3. Проведено роботи по чистці
всіх резервуарів питної води та во
донапірної вежі.
4. Проведено ремонт покрівлі
ВНС2.
5. Замінено насосний агрегат
№ 3 на ВНС5.
6. Відремонтовано водопровід
ний колодязь біля свердловини на
території ЦРК.
7. Проведено профілактику на
сосного обладнання всіх підвищу
вальних насосних станцій.
8. Ліквідовані аварійні витоки во
ди на водопроводах, водозабірних
вузлах та трубопроводах біля ПНС 
10 випадків.
9. Відремонтовано оглядові во
допровідні колодязі на мережах зі
встановленням люків.
Водовідведення
1. Проведено профілактичні ро
боти на каналізаційних мережах та
гідродинамічну промивку трубоп
роводів машиною "КРОТ".
2. Прочищено каналізаційні ме
режі та колодязі від сміття.
3. Проведено ремонтнобуді
вельні роботи оглядових колодязів
по вулицях:
 Білогородська, 41, 51;
 Гоголя, 1;
 Високовольтна,72;
 Лінійна, 28;
 Маяковського, 42;
 Щорса, 27;
 50 років Жовтня;
 перехрестя вул. Б. Хмельниць
кого  Гоголя;
 Сєдова, 9
4. Проведено заміну та встанов
лення люків на оглядових колодязях.
5. Проведено ремонт напірного
колектора по вул. Островського,
вул. Дежньова.
6. Відремонтовано другий насос
ний агрегат КНС4, КНС5.
7. Проведено ревізію насосних
агрегатів на всіх КНС.
8. Проведено ремонт та віднов
лення роботи насосних агрегатів
на КНС8.
9. Відремонтовано запірну арма
туру на КНС.
10. Проведено профілактичні ро
боти по прочищенню ловушок на
каналізаційних мережах.
11. Проведено аварійновіднов
лювальні роботи на КНС4, КНС8
після затоплення.
Міські очисні споруди
1. Проведено заміну запірної ар
матури на вході в дільниці подачі
води на повітродувки.
2. Відремонтовано та прочищено
пісколовки.

3. Промито ерліфти.
4. Ревізія повітродувок.
5. Проведено ремонт та ревізію
запірної арматури (засувок, венти
лів, кранів) та насосних агрегатів.
6. Ремонт оглядових колодязів на
території ОС.
7. Виконано ремонтнозварю
вальні роботи конусоподібного ре
зервуару Ду6.0 м.п.
8. Відремонтовано покрівлю хім
лабораторії  50 м2, покрівлю будів
лі доочистки  30м2.
9. Прочищено лотки первинних
відстійників.
Енергопостачання
1. Встановлено станцію ТК2 на
свердловині № 2, № 3, ВНС4,
свердловинах № 9, № 13 в с. За
бір'я.
2. Заміна ТК112 на ТК2 по вул.
Лисенка.
3. Ревізія та наладка автоматики
на ОС (повітродувка № 3).
4. Проведено ревізію електрооб
ладнання на всіх артезіанських
свердловинах.
5. Ревізія ТП206, ТП193, ТП582.
6. Монтаж щита управління на
сосної станції на КНС4.
7. Ремонт низьковольтного кабе
лю на ділянці від ТП195 до арт
свердловини № 3 та № 17 та на ді
лянці від ТП214 до ТП211.
8. Монтаж станції управління на
артсвердловині № 9 Київського
підйому, Ж/Д2 свердловині та
свердловині по вул. Піщаній.
9. Монтаж та підключення частот
ника НІТАСНІ  L300P хххНF2.
10. Заміна електролічильни
ківТП193; ТП194; св. №1, 2, 3, 4,
10, 13 у с. Забір'я.
11. Проведено ремонт освітлен
ня та заміну світильників зовніш
нього освітлення всіх об'єктів водо
каналу.
12. Змонтовано щити управління
насосів на КНС1 по вул. Дежньова.
13. Монтаж станцій управління на
вежі по вул. Кібенка та ВНС3.
14. Відремонтовано покрівлі
трансформаторних підстанцій.
Протягом року ліквідовано 208
аварій на водопровідних мережах.
Ліквідовано 512 заторів на кана
лізаційних мережах.
Встановлено люки на 50 оглядо
вих колодязях водопровіднокана
лізаційних мереж.
Регулярно проводяться профі
лактичні роботи електрообладнан
ня та насосного обладнання
ТОВ "ЛегалСтрой ВВ" підготов
лено до здачі в експлуатацію КНС
№ 6 у парку ім. Шевченка, що дасть
змогу розвантажити роботу КНС
№ 5, яка працює понад 40 років та
дозволить підключити до мереж
водовідведення мешканців міста.
Директор
КП"БояркаВодоканал"
М. І. Давиденко
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- Інспекція з питань захисту прав

споживачів у Київській області інформує:
Щодо Меморандуму:
У 2012 році Інспекцією з пи
тань захисту прав споживачів у
Київській області та міськими і
селищними радами Київської
області, які входять до Всеукра
їнської громадської організації
"Асоціація малих міст України",
підписано Меморандуми про
співпрацю.
Відповідно до Меморандуму
протягом ІV кварталу 2013 року
у містах ПереяславХмельниць
кий, Ірпінь, Буча, Бориспіль,
Фастів, Українка, смт. Бородян
ка проведено зустрічі спеціаліс
тів Інспекції, керівництва та
працівників міських та селищ
них рад з населенням цих регіо
нів з питання правової обізна
ності громадян щодо захисту
прав споживачів.
Громадяни зверталися до
представників контролюючих
органів та органів місцевого са
моврядування щодо реалізації
вимог у разі придбання неякісно
го товару, повернення коштів за
цей товар, про відступи від умов
договору при виконанні робіт та
наданні послуг, купівлю товарів
через мережу Інтернет, про наяв
ність обмінного фонду при прид
банні електропобутової техніки,
перевезення на маршрутних ав
тобусах пільгової категорії насе
лення, гарантійних зобов'язань
виконавця робіт, послуг при ви
готовленні металопластикових
конструкцій та інше.
У листопаді 2013 року керів
ництвом Інспекції проведено
"гарячу телефонну лінію" щодо
розгляду питань, які хвилюють
споживачів області при прид
банні товарів у роздрібній тор
говельній мережі та при наданні
послуг.
Щодо перевізників:
На виконання плану роботи
Інспекції з питань захисту прав
споживачів у Київській області
на ІV квартал 2013 року щодо
дотримання вимог законодавс
тва про захист прав споживачів
при наданні послуг з переве
зення пасажирів Інспекцією
проводилися перевірки суб'єк
тів господарювання, які здій
снюють перевезення пасажирів
на маршрутних автобусах за
гального користування в межах
Київської області.
Інспекцією протягом ІV квар
талу 2013 року здійснено 44 пе
ревірки стану надання послуг з
перевезення пасажирів автомо
більним транспортом загально
го користування (автобусів, які
працюють в режимі маршрутно
го таксі). Порушення вимог чин
ного законодавства виявлено у
42 суб'єктів господарювання
(95,4 %).

Встановлено 161 порушення
різного роду, тобто по 34 пору
шення на кожному підприємс
тві, зокрема, відсутність інфор
мації щодо витягу із Правил на
дання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, ві
домостей про розмір штрафу за
безквитковий проїзд і переве
зення неоплаченого багажу, ві
домостей про найменування,
адреси, телефони перевізника
та страховика, про загальну па
сажиромісткість із зазначенням
окремо кількості місць для си
діння пасажирів, щодо позна
чення місць розташування вог
негасника та аптечки, напису
"Не курити", "Місця для пасажи
рів з дітьми та інвалідів", відсут
ність позначення місць розта
шування аварійних виходів із
зазначенням способу їх від
криття, про вартість оплати за
проїзд на маршруті.
Щодо перевірок нафтопро
дуктів:
Протягом ІV кварталу 2013
року Інспекцією з питань захис
ту прав споживачів у Київській
області згідно з планом роботи
на ІV квартал 2013 року та заяв
споживачів було перевірено 16
АЗС, в т. ч. 4  позапланово.
Порушення чинного законо
давства про захист прав спожи
вачів було встановлено на 9
АЗС.
Всього за вищезазначений
період було проінспектовано
240 тис. л нафтопродуктів; заб
раковано та тимчасово припине
но реалізацію 99 тис. л (41,3 %),
в т. ч. через невідповідність ви
могам нормативних документів
30,1 тис. л (30,4 %). Бензини ав
томобільні та паливо дизельне в
кількості 24,7 тис. л було забра
ковано на підставі лаборатор
них досліджень  через невідпо
відність їх вимогам норматив
них документів, через завищену
масову частку сірки; 5,4 тис. л
бензину А95 "Євро" вид І клас
В  через вміст води.
68,9 тис. л (69,6 %) паливо
мастильних матеріалів було за
боронено до реалізації через
порушення ст. 15 Закону Украї
ни "Про захист прав спожива
чів" без необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної ін
формації про товар.
За порушення Закону України
"Про захист прав споживачів"
винні особи притягнуті до адмі
ністративної відповідальності з
накладенням на них штрафів на
суму 1,1 тис. грн. Сума адмініс
тративногосподарських сан
кцій, застосованих до суб'єктів
господарювання, склала 752,2
тис. грн.

Лист у номер

ШАНОВНА РЕДАКЦІЯ!
Сподіваюся, ще мене зрозу
міє кожен, кому пощастило пра
цювати у дружному та злагод
женому колективі. На сторінках
газети хочу щиро привітати сво
їх колег  працівників ДНЗ "Да
ринка": Л. Дуднікову, Г. Тарасен
ко, В. Рябцеву, К. Сидорук, В.
Козлову, Л. Фарцабей, Г. Арпо
ленко, Н. Авраменко, Т. Хамзіну,
Н. Кучук, Л. Чепеленко, О. Осі
пенко, Н. Дудківську, І. Дудків
ського, А. Шкирдова, В. Шкир
дову, Г. Залесову, Л. Гаєнко, М.
Лохматову, В. Баранова, С. Ко
валя, А. Бондаря, С. Павлючик,
О. Чечель, Н. Кучернюк, В. Бон
дар, І. Ярмолович, О. Смолю, Г.

Горбенко, О. Редьку та Н. Торбу
та побажати усім їм щасливого
життя у Новому 2014 році.
Також щиро вітаю з Новим
роком та Різдвом Христовим
колектив відділення Ощадбанку
№ 53, що по вул. Сєдова, 9: П.
Ничипорука, С. Хоменка, Л.
Бояр, С. Новак, Н. Батигіну, Л.
Гордієнко, Ю. Шишкіну, М.
Меркулову, Т. Вовченко, А.
Різун, А. Зінченко, Л. Корсак, С.
Ковальову та Г. Шиловську.
Дякую вам за чуйність та
сердечне тепло.
З повагою,
М. С. Давидчик

Ваші гроші
Про здійснення вкладних
(депозитних) операцій
Один з найбільш популярних способів роз
міщення вільних коштів  банківський вклад
(депозит). Це гроші (у готівковій або безго
тівковій формі) чи дорогоцінні метали, які
банк прийняв на договірних засадах та за
якими нараховує дохід у вигляді процентів.
Щоб зберегти та примножити свої заощад
ження, вкладнику слід поставитись до вибо
ру банківського вкладу з особливою увагою.
Які існують види вкладів
(депозитів)?
Строкові депозити  це кошти, розміщені
вкладником у банку на депозитному рахунку
на певний строк і підлягають виплаті після
закінчення цього терміну. Нерідко можуть
бути повернуті вкладнику достроково за
умови попереднього повідомлення банку в
порядку, передбаченому відповідним пункт
ом договору.
Вклади на вимогу  це кошти, розміщені на
поточному рахунку фізичної особи у банку
без визначеного строку, видача яких може
здійснюватися банком за першою вимогою
вкладника.
Як обирати банк
для розміщення депозиту?
У процесі прийняття рішення інвестувати
свої кошти у вклад не варто покладатися на
рекламу, а слід звернути увагу на репутацію
банку, його рейтинг за даними незалежних
агентств (експертів). Корисним може бути
вивчення фінансової преси (як друкованих,
так і електронних видань). Інший варіант 
зайти у відділення банків і дізнатись умови
депозитів або скористатись пошуком в Ін
тернеті. Потрібно уважно аналізувати та зі
ставляти умови договору і процентні ставки
за вкладами у різних банках. Слід бути обач
ними із банками, які пропонують більш висо
кі процентні ставки  зазвичай, це може свід
чити про підвищений ризик. Кошти у розмірі,
не більшому ніж 200 000 гривень, гаранту
ються в Україні Фондом гарантування вкла
дів фізичних осіб.
Які документи потрібні для відкриття
депозитного рахунку?
Щоб відкрити депозитний рахунок, вклад
ник повинен подати до банку паспорт (або
документ, що його замінює) і довідку про
присвоєння ідентифікаційного коду. Відно
сини між вкладником і банком оформлюють
ся шляхом укладення депозитного договору,
в якому зазначається сума коштів, термін їх
залучення, процентна ставка, обов'язки і
права вкладника та банку, умови достроко
вого повернення, юридичні адреси сторін
тощо.
На що повинен зважати
вкладник при укладанні
договору на відкриття
депозитного рахунку?
Основне завдання вкладника  уважно
прочитати всі пункти договору перед його
підписанням.
Часто банки розміщують договір вкладу на
власних сайтах, з яким можна ознайомитись
ще до візиту в банк. Також вкладник, прий
шовши в банк, може попросити форму дого
вору для попереднього вивчення і у разі не
можливості самостійно розібратись у його
пунктах, звернутись за консультацією до
юриста.
Вкладнику слід ретельно проаналізувати
не лише пункти договору, а й додатки до ньо
го, ознайомитись з усіма умовами, зокрема:
 перевірити дати, зазначені у договорі: з
якого числа відкривається депозит і коли за
кінчується його термін;
 звернути увагу на суму, строк, процентну
ставку (чи вона фіксована або може зміню
ватись залежно від низки факторів), умови
виплати процентів і повернення вкладу; пе
реконатись, що процентна ставка відповідає
тій, на яку розраховує вкладник;
 обов'язково поцікавитись, чи стягує банк
комісійні за відкриття та ведення рахунку, ос
кільки це знизить прибутковість депозиту
(при зарахуванні безготівкових коштів на де
позитний рахунок або видачі готівкою та за їх
переказ може утримуватись комісія);
 ознайомитися з інформацією про умови
повернення депозиту в разі дострокового
розірвання договору (термін, за який потріб
но заздалегідь попередити банк про відпо
відний намір, наявність комісії або штрафів
за дострокове розірвання договору);
 при відкритті валютного депозиту дізна
тись, у якій валюті та за яким курсом будуть
виплачуватись проценти;
 уточнити наявність умови автоматичного
продовження договору (пролонгації), скільки
днів потрібно вкладнику для того, щоб зняти
кошти, перш ніж депозит буде пролонгова
но;
 переконатися, що на примірнику догово
ру вкладника стоїть підпис представника
банку та відбиток круглої печатки, інакше до
кумент не має юридичної сили.
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Підпис вкладника під договором означає
його розуміння і згоду з усіма умовами дого
вору. Якщо відносини з конкретним банком
викликають сумнів і є незгода хоча б із одним
пунктом, який банк не бажає змінити  вклад
нику варто відмовитись від підписання дого
вору та обрати інший банк.
Чи може банк змінювати
процентну ставку депозиту?
Точний розмір ставки (як правило, фіксо
ваної) повинен бути прописаний у першій
частині будьякого депозитного договору.
Якщо було укладено строковий договір із
фіксованою відсотковою ставкою, змінювати
її розмір в односторонньому порядку банк не
може (ст. 1061, п. 2 Цивільного кодексу Укра
їни). Однак часто банки зазначають, що при
несприятливій кон'юнктурі ринку банк може
прийняти рішення про зменшення ставки. У
такому випадку працівник банку повинен бу
де письмово повідомити про наміри зміни, а
вкладник  погодитись з новими умовами та
підписати додаткову угоду за зменшеною
процентною ставкою або забрати депозит,
отримавши процент за фактичний строк збе
рігання коштів. Порядок повідомлення
вкладника має бути прописаний окремим
пунктом у договорі банківського вкладу (де
позиту), у тому числі форма та адреса пові
домлення, терміни, коли вкладник може зая
вити свою згоду або незгоду з новими умо
вами депозиту, інші умови.
Які особливості виплати
процентів за вкладом
у валюті?
У разі розміщення вкладу в іноземній ва
люті на умовах щомісячної виплати доходу,
нерідко банки можуть передбачати виплату
процентів у національній валюті. При цьому,
конвертація процентів може здійснюватись
за курсом Національного банку України на
день видачі або за встановленим банком на
цей день курсом продажу валюти. Якщо такі
умови не відповідають інтересам вкладника,
можна звернути увагу на депозити з випла
тою процентів у кінці строку, тим більше, що
процентні ставки за такими депозитами, як
правило, вищі.
Як діяти у разі
неповернення банком
депозиту після закінчення строку?
Вкладник, відповідно до чинного законо
давства, може вимагати компенсації забор
гованості за депозитом за період затримки.
У договорі має бути передбачено пеню за
невиконання банком зобов'язань (якщо ні,
застосовується пеня у розмірі подвійної об
лікової ставки Національного банку України).
Вкладнику слід спілкуватися з банком не ус
но, а письмово  писати заяви з вимогою по
вернути вкладені кошти.
Банк на вимогу вкладника обов'язково
повинен видати письмове повідомлення із
зазначенням причини неможливості повер
нення депозиту, дати видачі повідомлення,
прізвища, ім'я та по батькові уповноважених
осіб і відбитка печатки банку (згідно із Поло
женням про порядок здійснення банками Ук
раїни вкладних (депозитних) операцій з юри
дичними і фізичними особами).
Якщо банк не поспішає повертати кошти,
вкладник має право захищати свої інтереси у
судовому порядку. Примусове виконання су
дового рішення щодо стягнення коштів за
депозитом здійснюється через органи Дер
жавної виконавчої служби України.
У разі прийняття Національним банком
України рішення про ліквідацію банку, від
шкодування коштів за депозитами в Україні
здійснює Фонд гарантування вкладів фізич
них осіб.
Чи може вкладник достроково зняти
кошти із депозитного рахунку?
Так, але на умовах, передбачених догово
ром. У договорі обов'язково мають бути
детально викладені всі умови його достроко
вого розірвання, зокрема кількість робочих
днів від подання заяви вкладником до повер
нення йому коштів.
Про свій намір вкладник повинен повідо
мити заздалегідь, при цьому банк не має
права вимагати письмових пояснень причи
ни такого рішення.
Як правило, при достроковому розірванні
договору банк повертає депозит вкладнику
за зменшеною процентною ставкою, а інко
ли й зовсім без нарахування доходу за пері
од розміщення вкладу.
Деякі банки можуть передбачати у депо
зитному договорі комісію за дострокове
зняття  цю суму спишуть з депозиту вклад
ника або візьмуть від вкладника до повер
нення йому суми депозиту та перерахованих
процентів.
Для того, щоб необхідність дострокового
розірвання депозитних відносин не зіпсува
ла враження від співпраці з банком, вкладни
ку необхідно уважно вивчити умови догово
ру, перш ніж його підписати.
Головне управління
Національного банку України
по м. Києву і Київській області

Новини та події

10 січня 2014 року

БУ ДИНОК КУ ЛЬТУРИ ВІДКРИТО
ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Приємною подією завершився 2013 рік для боярчан.
28 грудня за участі міського голови Тараса
Добрівського, секретаря Боярської міської ради
Дмитра Паливоди, начальника відділу культури Києво
Святошинської районної держадміністрації Дмитра
Гончаренка та численних гостей відбулося святкове
відкриття відреставрованого Будинку культури по
вулиці Шевченка в історичній частині міста.
Ремонт тривав
впродовж кількох
місяців. І в резуль
таті  історична час
тина міста отрима
ла оновлений зак
лад культури. До
речі, вдалося збе
регти стелю, яка
має унікальні акус
тичні властивості.
Під час відкриття
комунального зак
ладу глядачі поба
чили оновлене при
міщення: замінено
покриття підлоги,
повністю реконс
труйовано освітлен
ня, стіни оздоблено
декоративними па
нелями.
Зовсім
інакше
сприймався кон
церт, який підготу
вали для глядачів вихованці Бу
динку культури. Адже відрестав
рована сцена була в ошатному
"вбранні"  нових завісах. До речі,
цього дня звучало багато приєм
них слів і подяк на адресу всіх,
хто долучився до реконструкції

Будинку культури. Зокрема, ди
ректору ПП "ВайсСервіс" Воло
димиру Сищуку за надання аль
тернативного палива; Галині Хра
пачевській  за безоплатне по
шиття сценічної завіси; церкві
"Спасіння" за придбання тканини

для завіс; приватному підприєм
цю, депутату Боярської міської
ради Людмилі Яременко за
придбання стільців для зали; ди
ректору ПП "АРІСІнвест" Едуар
ду Устянцеву за своєчасно вико
нані ремонтні роботи.
Користуючись нагодою, місь
кий голова Тарас Добрівський
зазначив, що
Боярська
міська рада
профінансу
вала реаліза
цію проекту.
"Завдяки цьо
му тепер ми
маємо заклад
культури, де
можуть роз
вивати свої
здібності наші
діти, а отже 
співати, тан
цювати, дек
ламувати", 
наголосив Та
рас Григоро
вич.
Свято з на
годи відкрит
тя
Будинку
культури за
вершилося
приємним
сюрпризом для присутньої ма
лечі. Тарас Добрівський та Дмит
ро Паливода, як посланці добро
го Діда Мороза, подарували при
сутнім дітям солодкі подарунки.
Малюки були у захваті!
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НОВОРІЧНОРІЗДВЯНІ
РОЗВАЖАЛЬНІ ДІЙСТВА
У РОЗПАЛІ

Для того, щоб новорічні
та різдвяні свята за
пам'яталися боярській діт
ворі, 7 січня з ініціативи
Комунального
закладу
"Боярський будинок куль
тури" та церкви "Спасіння"
організовано дитяче ново
річне дійство. Всі охочі ма
ли приємну можливість
побачити головних різдвя
них персонажів у тематич

ному театралізованому
дійстві, а також позмага
тися у веселих конкурсах.
Музичний концертвиста
вагра "З Різдвом Христо
вим" супроводжувався ви
конанням дітьми творів різ
двяної тематики. Ця яскра
ва шоупрограма подарува
ла благу вість і радість як гля
дачам, так і учасникам.

КАЗКОВІ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ

ПРАПОР ПОДВИГУ І МИРУ
З БОЯРКИ ПОЇХАВ У СКВИРУ
Мир  то наша святість, наше досягнення і наше
багатство. Ціну йому знають ті, хто кров'ю та життям
своїм вибороли його для майбутніх поколінь. Тому
маємо пам'ятати, кому зобов'язані життям своїм без
гуркоту снарядів та вибухів бомб.
Згідно з Указом глави держа
ви, до 70ї річниці визволення
України від фашистських за
гарбників та 70ї річниці Пере
моги у Великій Вітчизняній вій
ні, 14 лютого 2013 року старту
вала Всеукраїнська естафета
пам'яті "Слава визволителям
України". Вона започаткована
за ініціативи організації вете
ранів ВВВ України, об'єднує
представників різних поколінь
з усіх куточків нашої країни: від
міста до міста, з району в ра
йон, із області в область пере
даються символічні прапори
військових частин, які в бурем
ні сороковіпорохові захищали
Батьківщину і принесли мир у
всьому людству.
21 вересня естафету пам'яті
урочисто прийняла Київщина.
Символічний прапор, овіяний
славою подвигу солдата Вели
кої Перемоги, знаходився на
КиєвоСвятошинський землі
сорок два дні. Це символічне
полотнище миру та звитяги,
величі і незламного духу наро
ду побувало у кожному куточку
нашого району, у кожному його
населеному пункті. Люди зус
трічали прапор з почуттям гід
ності за свою країну та за нез
ламний дух її народу.
Прапор об'єднав усі поколін
ня, де поряд постали історія і
сучасність. Адже завдання
Всеукраїнської естафети і по
лягало в тому, аби зміцнити у
суспільній свідомості пам'ять
про події Великої Вітчизняної
війни, особливо про ті, які
пов'язані зі звільненням Києва
та України від фашистських за
гарбників, і разом з тим сприя
ти утвердженню у громаді ша
нобливого ставлення до поко

ління переможців та вдячної
пам'яті до полеглих героїв.
Так, церемонія прийомупе
редачі символів естафети від
булася 27 грудня, напередодні
святкування Нового 2014 року.
Зі славного міста Боярки від
приміщення районної органі

ським, головою районної ради
ветеранів Анатолієм Пастовен
ським, його заступником Юрі
єм Доленком та уславленими
ветеранами ВВВ Григорієм Го
роховським і Олександром
Кругліковим. Автобус для по
їздки був наданий районною
організацією Партії регіонів.
Після урочистого зібрання у
м. Сквирі гості і ветерани
Сквирського та КиєвоСвято
шинського району сфотогра
фувалися разом. Символ еста
фети пам'яті передали до
Зимові канікули є по
справжньому дивовижни
ми, адже сповнені казко
вим новорічноріздвяним
настроєм. Під час ново
річних ранків, концертів
творчі дитячі колективи
мають можливість проде
монструвати свої вміння і
таланти,
презентувати
творчі здобутки, високий
виконавський рівень та
відчути себе маленькою
зірочкою на великій сцені.
Напередодні Різдва Хрис
тового батьківському колек
тиву та громаді Боярки да

рували святковий настрій
"маленькі сонечка" дитячо
го хореографічного ансам
блю "Сонечко" РЦТМ "Обе
ріг" (керівники Г. Лебіга, А.
Новохатня, А. Васильєв). У
створенні новорічної казки
брали участь не тільки вихо
ванці студії, а й її керівники.
Здивував присутніх лікар
Айболить та його малень
кий помічник Зайчик, нена
жера Карлсон та фея Ново
го року, а також Дід Мороз
та Снігуронька. Свято вда
лось на славу.

БЛАГОДІЙНІСТЬ –
ЦЕ БАЖАННЯ ДОПОМОГТИ
зації ветеранів війни праці та
Збройних Сил реліквію про
воджали у естафетну подорож
до Сквирського району бояр
ська делегація на чолі з місь
ким головою Тарасом Добрів
ським та головою Боярської
міської організації ветеранів
Лідією Хоменко у складі деле
гації КиєвоСвятошинского ра
йону на чолі із заступником го
лови
КиєвоСвятошинської
РДА Анатолієм Іскоростен

Сквирського районного народ
ного краєзнавчого музею. А 30
грудня делегація Сквирщини
на чолі з головою районної ра
ди ветеранів Миколою Шевчу
ком передали Всеукраїнську
естафету "Слава визволителям
України" наступним учасникам
цієї патріотичної акції  Воло
дарському району.
Аліна Третяк,
фото автора

Для добрих вчинків
потрібне, насамперед, ба
жання допомогти, щось
змінити на краще. А най
кращою нагородою є ус
мішка на обличчі дитини.
Нещодавно за ініціативою
завідуючої ДНЗ "Даринка"
Любові Дуднікової та бать
ків середньої групи на чолі з
головою батьківського комі
тету Мариною Борзаковою
було надано спонсорську
допомогу вихованцям Київ
ського обласного спеціалі
зованого будинку дитини,

що знаходиться в Боярці по
вул. Хрещатик. Працівники
закладу із вдячністю прий
няли подарунки.
Приємно усвідомлювати,
що наші діти не самотні у
цьому світі, що поряд з ни
ми є люди, які зігрівають їх
теплом та ласкою. Ця допо
мога залишить свій відби
ток у дитячих серцях та буде
служити їм позитивним
прикладом у майбутньому.
Любов Фарцабей,
виховательметодист
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТРК "ЕРА"
06:00 Православний кален
дар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї
но!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість сту
дії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Політтеатр
09:35 Погода
09:40 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
12:10 Діловий світ
12:15 Шефкухар країни
13:05 Хто у домі хазяїн?
13:25 Погода
13:30 Всеукраїнський фести
валь "Зоряні мости"
14:30 Погода
14:35 Як це?
15:00 Діловий світ. Агросек
тор
15:05 Вікно в Америку
15:35 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
16:30 Х/ф "Батальони про
сять вогню" (1)
17:45 Діловий світ

18:05 АгроNews
18:20 Новини (із сурдоперек
ладом)
18:35 Фінансова перспектива
18:55 Діловий світ
19:20 Грандшоу М. Поплав
ського у Кремлі
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Концертна програма
"Ханука"
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Х/ф "Солом'яний капе
люшок"

“1+1”
06:10 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:55 Х/ф "Дванадцять міся
ців" (1)
12:55 "Вечірній квартал"
14:55 Х/ф "З Новим роком,
мами!" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Шерлок  1. Етюд

у рожевих тонах" (2)
22:15 Х/ф "Шерлок  1. Слі
пий банкір" (2)
00:15 ТСН

ІНТЕР
05:30 Х/ф "Весілля за обмі
ном"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Х/ф "Операція "И" та
інші пригоди Шурика"
11:10 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 "Новини"
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:15 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 "Чекай на мене"
18:00 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 "НеБлакитний вогник 
2014"
23:10 "Новорічний вогник 
2014. Ніч великих очікувань"
03:30 Токшоу "Стосується
кожного"

ТЕТ
06:00 Телепузики

06:30 Малятатвійнята
07:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му
тантиніндзя" (1)
08:55 Єралаш
09:45 Країна У
10:50 Одна за всіх
11:50 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
13:45 Моду народу
15:45 Я права
16:45 Королева балу
17:45 Від пацанки до панянки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:15 Дурнєв+1
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Факти
05:20 Світанок
06:20 Т/с "Літєйний"
08:05 Т/с "Морський пат
руль"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с "Морський пат
руль"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Морський пат
руль"
16:45 Т/с "Морський пат
руль2"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф2"

21:55 Х/ф "Острів" (2)
00:30 Х/ф "Беовульф" (2)

СТБ
05:30 "Чужі помилки. Ціна
життя"
06:15 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда
про зірок"
09:45 "Зіркове життя. Я люб
лю тебя до слез...." (1)
10:40 Х/ф "Три плюс два" (1)
12:15 Х/ф "Домробітниця"
(1)
14:05 Х/ф "Діамантова рука"
(1)
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
23:55 "Слідство ведуть екс
трасенси"
00:55 Х/ф "Старий Новий рік"
(1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Teen Tіme
05:25 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Губка Боб"
07:00 Kіds Tіme
07:05 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода

08:35 Підйом
09:00 Х/ф "Шпигун по сусідс
тву"
11:00 Х/ф "Випадковий шпи
гун"
12:50 Т/с "Щасливі разом"
13:25 М/с "Губка Боб"
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Не родись врод
лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Вороніни"
20:10 Ревізор
22:00 Х/ф "Новорічний
шлюб"
00:00 Репортер

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:50 Х/ф "Сніжний день" (1)
12:20 Х/ф "Красуні у молоці"
14:00 "КВК 2013"
16:10 "Вечірній квартал"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
21:00 Х/ф "Повелитель сти
хій" (2)
22:50 "Леся Здєся"
23:15 Х/ф "Більше, ніж друг"
(2)
01:10 "Нічне життя"

НТН

ТРК "ЕРА"
06:00 Православний кален
дар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:25 Не вір худому кухарю
11:50 Д/ф "Марко Вовчок.
Таємнича зірка"
12:25 Діловий світ
12:35 Контрольна робота
12:55 Т/с "Вічний поклик" (1)
14:05 Діловий світ. Агросектор
14:20 Т/с "Вічний поклик" (1)
15:40 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
16:40 Х/ф "Батальони про
сять вогню" (1)
18:00 Про головне
18:20 Новини (із сурдоперек
ладом)
18:35 Фінансова перспектива
18:55 Діловий світ
19:20 Концертна програма
"Честь маю запросити.20 ро
ків потому"

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Концертна програма
"Ханука"
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Х/ф "Солом'яний капе
люшок"

“1+1”
06:00 "Служба розшуку ді
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 "Шість кадрів"
09:35 Т/с "Асі" (1)
11:30 Т/с "І батьки, і діти"
13:40 "Російські сімейні драми"
14:45 Т/с "Пончик Люся"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Шерлок  1. Вели
ка гра" (2)
22:15 "Мюзикл "1+1" удома"
00:50 ТСН

ІНТЕР
06:15 Т/с "Поки станиця

спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 "НеБлакитний вогник 
2014"
11:55 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:05 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:05 "Давай одружимося в
Україні"
17:05 Т/с "Земський лікар.
Повернення"
18:00 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."
23:35 Т/с "Жінки на межі"
01:30 Т/с "Своя правда"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 Малятатвійнята
07:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му
тантиніндзя" (1)
08:55 Єралаш
09:40 Країна У

10:45 Одна за всіх
11:45 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
13:40 Моду народу
15:40 Я права
16:40 Королева балу
17:40 Від пацанки до панянки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

ICTV
05:25 Факти
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Літєйний"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Т/с "Карадай"
12:00 Анекдоти поукраїн
ськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїн
ськи
13:05 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
15:05 Т/с "Шеф2"
16:55 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф2"
21:55 Х/ф "Сфера" (2)
00:35 Х/ф "П'ятий вимір" (2)

СТБ
05:15 "Чужі помилки. Сиріт

ська помста"
06:00 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:30 "Зіркове життя. Зіркові
байстрюки"
10:30 Х/ф "Приборкувачка
тигрів" (1)
12:15 Х/ф "Залізничний ро
манс" (1)
14:15 Х/ф "Тариф на кохан
ня" (1)
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
23:55 Х/ф "Той самий Мюн
хгаузен" (1)
02:25 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Teen Tіme
05:15 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Губка Боб"
07:00 Kіds Tіme
07:05 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
10:05 Т/с "Татусеві дочки"
11:05 Т/с "Щасливі разом"
13:25 М/с "Губка Боб"

ТРК “УКРАЇНА”
06:05 Т/с "Кримінальна полі
ція" (1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
11:15 Т/с "У ріки два береги"
(1)
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Х/ф "Єлизавета. Золо
та доба" (2)
01:30 Х/ф "Розпусник" (3)

05:30 Х/ф "Візит до Мінотав
ра" (1)
08:00 "Агенти впливу"
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08:50 "Правда життя". Рибо
ловля дорожча за все
09:20 Х/ф "Невловима чет
вірка" (1)
11:45 Т/с "Двоє зі скриньки"
15:05 Т/с "Павутиння  7"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Призначений" (2)
23:00 Т/с "Рей Донован" (2)
00:00 Т/с "CSI: НьюЙорк" (2)

14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Не родись врод
лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Супер Макс"
19:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Х/ф "Дозволь тебе по
цілувати"
23:50 Репортер
23:55 Погода
23:55 Х/ф "Дозволь тебе по
цілувати... знову"
02:10 Т/с "Пан Ам"

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:45 Х/ф "Красуні у молоці"
12:20 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:50 Х/ф "Прорвемося!" (1)
17:15 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Велика різниця"
22:50 "ВусоЛапоХвіст"
00:00 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН
06:00 Х/ф "Візит до Мінотав
ра" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Засуди мене"

10:00 "До суду"
11:50 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
14:50 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Призначений" (2)
23:00 Т/с "Рей Донован" (2)
00:00 Т/с "CSI: НьюЙорк" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Остаточний вердикт
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
12:10 Т/с "Анжеліка" (1)
15:00 Т/с "Слід" (1)
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
01:30 Х/ф "Єлизавета. Золо
та доба" (2)
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ТРК "ЕРА"
06:00 Православний ка
лендар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Укра
їно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 Погода
10:00 Пряме включення з
Кабінету міністрів України
10:25 Т/с "Таємниця ста
рого мосту" (1)
11:25 Крок до зірок
12:15 Діловий світ
12:25 Світло
12:45 Т/с "Вічний поклик"
(1)
14:20 Погода
14:25 Діловий світ. Агро
сектор
14:30 Т/с "Вічний поклик"
(1)
15:40 Т/с "Таємниця ста
рого мосту" (1)
16:40 Х/ф "Батальйони
просять вогню" (1)
18:00 Про головне
18:20 Новини (із сурдопе
рекладом)
18:35 Фінансова перспек

тива
18:50 Діловий світ
19:15 Концертна програма
"Честь маю запросити.20
років потому"
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Бенефіс композито
ра Ніколо
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Х/ф "Гарно жити не
заборониш"

“1+1”
06:00 "Служба розшуку ді
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 "Шість кадрів"
09:35 Т/с "Асі" (1)
11:30, 12:35 Т/с "І батьки, і
діти"
13:40 "Російські сімейні
драми"
14:45, 15:45 Т/с "Пончик
Люся" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Шерлок  2.

Скандал у Белгравії" (2)
22:20 Х/ф "Лицар дня" (2)
00:30 ТСН

ІНТЕР
06:15 Т/с "Поки станиця
спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."
11:10 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
13:15 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:05 "Давай одружимося
в Україні"
17:05 Т/с "Земський лікар.
Повернення"
18:00 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."
23:25 Т/с "Жінки на межі"
01:20 Т/с "Своя правда"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 Малятатвійнята
07:20 М/с "Шоу Гарфілда"
(1)

07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му
тантиніндзя" (1)
08:55 Єралаш
09:35 Країна У
10:40 Одна за всіх
11:40 Т/с "Ксена  принце
савоїн" (1)
13:35 Моду народу
15:35 Я права
16:35 Королева балу
17:35 Від пацанки до па
нянки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

ICTV
05:20 Служба розшуку ді
тей
05:25 Факти
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Літєйний"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
10:05 Т/с "Карадай"
12:00 Анекдоти поукраїн
ськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїн
ськи
13:05 Т/с "Прокурорська
перевірка"
15:10 Т/с "Шеф2"
16:55 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф2"
21:55 Х/ф "Назад у май

бутнє"
00:05 Х/ф "Сфера" (2)
02:30 Т/с "Тринадцятий"
03:55 Х/ф "Мамонт" (2)

СТБ
05:30 "Чужі помилки.
Вбивство на маскараді"
06:15 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда
про зірок"
09:45 "Зіркове життя. Об
дурити зірку"
10:40 Х/ф "Медовий мі
сяць" (1)
12:20 Х/ф "Знак істиного
шляху" (1)
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Національне талан
тшоу "Танцюють всі!6"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Національне талан
тшоу "Танцюють всі!6"
23:45 Х/ф "Валентин і Ва
лентина" (1)
01:30 Х/ф "Приборкувачка
тигрів" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Teen Tіme
05:15 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Губка Боб"
07:00 Kіds Tіme
07:05 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Не родись врод

лива"
10:05 Т/с "Татусеві дочки"
11:00 Т/с "Щасливі разом"
13:25 М/с "Губка Боб"
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Не родись врод
лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Супер Макс"
19:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Х/ф "Дозволь тебе
поцілувати... знову"
00:05 Репортер

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:45 Т/с "Усі жінки  відь
ми" (1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:45 Х/ф "Зоряна траса"
(1)
17:15 Т/с "Хто у домі гос
подар" (1)
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Хто у домі гос
подар" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Велика різниця"
22:50 "ВусоЛапоХвіст"
00:00 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН
05:55 Х/ф "Візит до Міно
тавра" (1)
07:05 Х/ф "Увага! Всім
постам..." (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Засуди мене"

10:00 "До суду"
11:50 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
14:50 Т/с "Зовнішнє спос
тереження"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зовнішнє спос
тереження"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Призначений"
(2)
23:00 Т/с "Рей Донован"
(2)
00:00 Т/с "CSI: НьюЙорк"
(2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Остаточний вердикт
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
12:10 Т/с "Анжеліка" (1)
15:00 Т/с "Слід" (1)
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
01:30 Х/ф "Вовк" (2)
(2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТРК "ЕРА"
06:00 Православний кален
дар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї
но!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість сту
дії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
12:30 Діловий світ
12:35 Українська пісня
13:25 Т/с "Вічний поклик" (1)
14:40 Діловий світ. Агросек
тор
14:45 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
15:45 Х/ф "Батальони про
сять вогню" (1)
17:00 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
18:20 Новини (із сурдоперек
ладом)
18:35 Фінансова перспекти
ва
18:55 Діловий світ
19:20 Концертна програма
"Честь маю запросити.20 ро
ків потому"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 "Надвечір'я" з Т. Щер
батюк
22:30 Музичні привітання
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"

23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Х/ф "Не ходіть, дівчата,
заміж"

“1+1”
06:00 "Служба розшуку ді
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 "Шість кадрів"
09:35 Т/с "Асі" (1)
11:30, 12:35 Т/с "І батьки, і
діти"
13:40 "Російські сімейні дра
ми"
14:45, 15:45 Т/с "Пончик Лю
ся" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Шерлок  2. Соба
ки Баскервіля" (2)
22:20 Х/ф "Ефект колібрі" (2)
00:20 ТСН

ІНТЕР
06:15 Т/с "Поки станиця
спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."

11:10 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:15 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:05 "Давай одружимося в
Україні"
17:05 Т/с "Земський лікар.
Повернення"
18:00 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."
23:25 Т/с "Жінки на межі"
01:20 Т/с "Своя правда"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 Малятатвійнята
07:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му
тантиніндзя" (1)
08:55 Єралаш
09:45 Країна У
10:50 Одна за всіх
11:50 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
13:45 Моду народу
15:45 Я права
16:45 Королева балу
17:45 Від пацанки до панянки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

ICTV
05:25 Факти
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Літєйний"
08:45 Факти. Ранок

09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Т/с "Карадай"
12:00 Анекдоти поукраїн
ськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїн
ськи
13:05 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
15:00 Т/с "Шеф2"
16:55 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф2"
21:55 Х/ф "Назад у майбут
нє2"
23:50 Х/ф "Дельта Форс.
Зниклий патруль" (2)
01:35 Т/с "Тринадцятий"

СТБ
05:25 "Чужі помилки. Карна
вальна ніч"
06:10 "Усе буде добре!"
08:00 "Неймовірна правда
про зірок"
09:40 "Зіркове життя. Бага
тодітні родини"
10:40 Х/ф "Пірати ХХ століт
тя" (1)
12:10 Х/ф "Спадкоємиця" (1)
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
22:00 "ВікнаНовини"
22:25 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
23:50 Х/ф "Вас чекає грома
дянка Ніканорова" (1)
01:30 Х/ф "Медовий місяць" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:15 Teen Tіme
05:20 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme

06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Губка Боб"
07:00 Kіds Tіme
07:05 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
10:05 Т/с "Татусеві дочки"
11:05 Т/с "Щасливі разом"
13:25 М/с "Губка Боб"
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Не родись вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Т/с "Супер Макс"
19:40 Т/с "Вороніни"
21:50 Х/ф "Наказано оженити"
23:55 Репортер
00:00 Погода

¡ÓˇÍ‡


СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!
ЩИРО ВІТАЄМО
з 85річчям
НІКОЛКО
Ганну Єфремівну
з 90річчям
МАКАРОВУ
Валентину Костянтинівну
та
БІЛЯНОВСЬКУ
Галину Петрівну
Сердечно зичимо міцного
здоров’я, сили та наснаги.

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:45 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:45 Х/ф "Рецепт перемоги
Едді" (1)
17:15 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Велика різниця"
22:50 "ВусоЛапоХвіст"
00:00 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН
05:20 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Засуди мене"
10:00 "До суду"

З повагою,
Боярська міська організація інвалідів
війни, Збройних Сил та учасників
бойових дій
11:50 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
14:50 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Призначений" (2)
23:00 Т/с "Рей Донован" (2)
00:00 Т/с "CSI: НьюЙорк" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Остаточний вердикт
07:00 Події
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 18:20
Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:15
Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Тема дня
07:25, 07:40 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35, 15:15 Т/с "Таємниця
старого мосту" (1)
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
12:30, 15:00, 18:55, 21:30 Ді
ловий світ
12:35 Токшоу "Віра. Надія.
Любов"
13:35 Рояль у кущах
14:10 Дорослі ігри
16:15 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
17:30, 19:20 Концертна прог
рама "Україна колядує"
18:35 Фінансова перспектива
20:15 Бенефіс композитора

Ніколо
21:00 Підсумки дня
21:40 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:45 Від першої особи
00:10 Х/ф "Чарівна сила"

“1+1”
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніданок
з "1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 "Шість кадрів"
09:35 Т/с "Асі" (1)
11:30, 12:35 Т/с "І батьки, і
діти"
13:40 "Російські сімейні дра
ми"
14:45, 15:45 Т/с "Пончик Лю
ся" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
20:15 "Вечірній Київ  2013"
22:00 Х/ф "Чорний лицар" (1)
00:00 Х/ф "Вікінги" (3)

ІНТЕР
06:15 Т/с "Поки станиця

спить"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:10 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."
11:10, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Канев
ським"
13:15 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:05 "Давай одружимося в
Україні"
17:05 Т/с "Земський лікар.
Повернення"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Ти заплатиш за
все"
00:20 Т/с "Жінки на межі"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 Малятатвійнята
07:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му
тантиніндзя" (1)
08:55 Єралаш
09:35 Країна У
10:40, 00:35 Одна за всіх

11:40 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
13:35 Моду народу
15:35 Я права
16:35 Королева балу
17:35 Від пацанки до панянки
19:00 Ікона стилю
20:15 Х/ф "Диявол носить
Прада" (1)
22:40 Смішніше, ніж кролики
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)

ICTV
05:50 Світанок
06:55 Т/с "Літєйний"
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні но
вини з К. Стогнієм
10:05 Т/с "Карадай"
12:00, 13:00 Анекдоти поук
раїнськи
12:45 Факти. День
13:05 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
15:05 Т/с "Шеф2"
16:55 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
20:05 Т/с "Шеф2"
21:55 Х/ф "Назад у майбут
нє3"
00:00 Х/ф "Ларго Вінч2.
Змова у Бірмі" (2)

СТБ
05:50 "Чужі помилки. З мене
досить!"
06:30 "Неймовірна правда
про зірок"
08:00 Х/ф "Подарунок долі"
(1)
18:00, 22:00 "ВікнаНовини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00, 22:25 "Національне
талантшоу "Танцюють всі!
6"
00:00 Х/ф "Екіпаж" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Teen Tіme
06:15 Kіds Tіme
06:20, 13:25 М/с "Губка Боб"
07:00 Kіds Tіme
07:05, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 23:50 Погода
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
10:00 Т/с "Татусеві дочки"
11:05 Т/с "Щасливі разом"
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Не родись врод
лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
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19:00 Репортер
19:05 Т/с "Супер Макс"
19:40 Т/с "Вороніни"
21:45 Х/ф "Хотабич" (2)
23:45 Репортер
23:55 Х/ф "Служителі закону"
(2)
02:00 Т/с "Пан Ам"

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:45 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:45 Х/ф "Песчемпіон" (1)
17:15 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:00 "КВК2013"
22:20 "Розсміши коміка"
23:15 "ВусоЛапоХвіст"
00:00 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН
05:20 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розбитих

07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
12:10 Т/с "Анжеліка" (1)
15:00 Т/с "Слід" (1)
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
01:30 Х/ф "Дещо" (3)

ліхтарів  2"
12:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
14:50, 17:00 Т/с "Зовнішнє
спостереження"
16:45, 19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Той, хто гасить
світло"
21:20 Х/ф "Знайти вбивцю"
23:10 Х/ф "Смертоносний
воїн" (3)
01:00 Т/с "Слідство веде Да
Вінчі" (1)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Остаточний вердикт
07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10, 14:45, 17:20, 22:30 Т/с
"Слід" (1)
10:00 Т/с "Кордон слідчого
Савельєва" (1)
12:00 Т/с "Анжеліка" (1)
19:20 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
21:00 Історія криміналістики
22:00 Події дня
23:20 Т/с "ОСА" (2)
01:30 Х/ф "Ідентифікація
Борна" (1)
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06:00 Підсумки
06:10, 08:10, 08:55, 09:00,
23:00 Погода
06:20 Х/ф "Здрастуй і про
щай"
08:30 Панянка та кулінар
09:10 Армія
09:20 Православний вісник
09:45 Моменти життя
10:50 Театральні сезони
11:45 Музичні привітання
12:40 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жін.)
13:30 У гостях у Д. Гордона
14:30 Український акцент
14:50 Золотий гусак
15:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
16:15 "Різдвяний вертеп". У
гостях у І. Поповича
18:45 Концертна програма А.
Демиденка
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:35 Без цензури
22:00 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Ке
но
23:10 Х/ф "Здрастуй і про
щай"
00:50 Сміх з доставкою до

дому

“1+1”

06:00 Х/ф "Чорний лицар" (1)
07:00 "Хто там?"
08:00 Х/ф "Щасти, Чарлі. Кі
нощоденник подорожі" (1)
09:55 М/ф "Енгрі Бердс" (1)
10:00 ТСН
11:00 "Світське життя"
12:10 "Міняю жінку  8"
13:40 Х/ф "Білявка за рогом"
(1)
15:30 М/ф "Маша і ведмідь"
16:30 "Вечірній Київ  2013"
18:30 "Розсміши коміка  4"
19:30 ТСН
20:00 "Новорічний вечірній
квартал  2013"
00:10 Х/ф "Її звали Нікіта" (2)

ІНТЕР
05:40 Т/с "І всетаки я ко
хаю..."
08:15 "Школа доктора Кома
ровського"
08:55 Х/ф "Так буває"
10:50 Т/с "Ти заплатиш за
все"
14:25"Міжнародний фести
валь гумору "Юрмала"
16:15 Х/ф "Реальний тато"
18:05 Т/с "Людмила"

20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Людмила"
22:20 Т/с "Врятувати чолові
ка"
01:55 Х/ф "Так буває"

ТЕТ
06:00 М/ф "Як козаки ..." (1)
07:30 Малятатвійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослідни
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка" (1)
10:45 М/ф "Незнайка та Бар
рабасс" (1)
12:30 Т/с "Ксена  принцеса
воїн" (1)
15:25 Х/ф "Потанцюймо" (1)
17:35 Х/ф "Диявол носить
Прада" (1)
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:00 6 кадрів
22:00 РайЦентр
23:00 Х/ф "Планета страху"
(3)
01:05 Х/ф "Потанцюймо" (1)

ICTV
06:00 Світанок
06:40 Замочені
07:45 Легкі гроші
08:10 Розіграш
08:35 Зірка YouTube
09:45 Дача
10:20 Так$і
10:45 Т/с "Морський пат
руль2"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
19:55 Т/с "Морський пат
руль2"
21:50 Х/ф "Мерехтливий"
23:40 Х/ф "Сірі" (2)
01:45 Х/ф "Невідомий" (2)

СТБ
05:05 Х/ф "Айболить  66" (1)
06:35 "Караоке на Майдані"
07:30 "Їмо вдома"
08:30 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:05 "Національне талант
шоу "Танцюють всі!6"
16:10 Х/ф "Іван Васильович
змінює професію" (1)
18:00 Х/ф "Вийшов їжачок із

туману" (1)
22:00 Х/ф "Осінній вальс" (2)
00:00 Х/ф "Вокзал для двох"
(1)

НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Т/с "Джоуї"
08:00 М'ясоРупка  1
08:55 Нереальна історія
10:00 Уральські пельмені
11:05 Файна Юкрайна
13:00 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Геркулес"
19:50 Х/ф "Хеллбой: герой з
пекла"
22:20 Х/ф "Червона планета"
(2)
00:25 Уже котрий день

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:00 М/с "Казки Ганса Кріс
тіана Андерсена" (1)
10:10 М/ф (1)

11:10 М/ф "Барбі і чари Пе
гаса" (1)
12:30 Х/ф "Читай і ридай" (1)
14:10 Х/ф "Песчемпіон" (1)
15:45 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
18:50 "Велика різниця"
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:10 Х/ф "Більше ніж секс"
(2)

НТН
04:45 Т/с "Зовнішнє спосте
реження"
08:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  2"
11:30 "Речовий доказ". Таєм
ниця злодійської каблучки
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий свідок"
14:00 "Правда життя. Профе
сія музикант"

14:30 Комедійне шоу "Бра
танБотан"
15:00 Х/ф "Сурогатна мати"
17:10 Х/ф "Знайти вбивцю"
19:00 Т/с "Таємниці слідства
 10" (1)
23:00 Т/с "Висяки" (2)
02:25 Х/ф "Той, хто гасить
світло" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00, 19:00 Події
07:10, 08:10 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Т/с "Дитина на двох"
(1)
17:10, 19:20 Т/с "Сила Віри"
(1)
21:30 Х/ф "З чистого арку
ша" (1)
23:40 Х/ф "Кревні зв'язки" (1)
03:15 Т/с "Далеко від війни"
(1)

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас  цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас  цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00, 07:00, 08:50,
08:50, 23:30 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 М/ф
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Токшоу "Дружина"
09:00 Шефкухар країни
09:55 Околиця
10:30 Крок до зірок
11:25 Караоке для до
рослих
12:15 Біатлон. Кубок сві
ту. Естафета (жін.)
13:45 Як Ваше здоров'я?
14:45 Ближче до народу.
Валерій Харчишин. "Дру
га ріка"
15:25 Біатлон. Кубок сві
ту. Естафета (чол.)
16:40 Погода
16:45 Золотий гусак
17:15 Погода
17:25 У гостях у Д. Гордо
на
18:30 Концертна програ
ма А. Демиденка
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
22:00 Політтеатр
22:20 Музичні привітання
22:55 Трійка, Кено, Мак
сима

23:00 Ера бізнесу. Під
сумки
23:35 Токшоу "Дружина"
00:50 Сміх з доставкою
додому

“1+1”
06:15 Х/ф "Різдвяне міс
течко" (1)
07:50 М/ф (1)
08:25 ТСН
09:00 "Лотозабава"
10:00 "Смакуємо". Діана
Дорожкіна
10:40 М/ф "М/ф "Маша і
ведмідь" (1)
11:30 Х/ф "Подаруй мені
неділю" (1)
19:30 "ТСНТиждень"
20:15 Х/ф "Полярний
рейс" (1)
22:15 "Світське життя"
23:20 Х/ф "Шосте чуття"
(2)
01:25 Х/ф "Поліція" (2)

ІНТЕР
05:40 Т/с "Врятувати чо
ловіка"
08:55 "Школа доктора
Комаровського. Невід
кладна допомога"
09:25 "Орел і Решка. На
зад у СРСР"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергової 40 сесії

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити протокол проведен
ня аукціону з продажу об'єкта кому
нальної власності територіальної
громади м. Боярка: нежитлові будівлі
загальною площею 1843,8 кв. м. за
адресою: м. Боярка, вул. Білогород
ська, 53 (Додається).
2. Доручити виконавчому комітету
Боярської міської ради повторно
провести аукціон по продажу вище
зазначеного об'єкту згідно з вимога
ми чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого зас
тупника міського голови В. А. Скочка.
СЕКРЕТАР РАДИ
Д. І. ПАЛИВОДА

06:00 М/с "Пригоди капі
тана Врунгеля" (1)
07:30 Малятатвійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики.
Пінкод" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Діє
го, вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стріл
ка. Пустотлива сімейка"
(1)
10:45 М/ф "Школа монс
трів. Втеча з острова Че
репа" (1)
11:45 Х/ф "Диво на 34й
вулиці" (1)
14:05 Х/ф "Снігові приго
ди цуценят Санти" (1)

РІШЕННЯ № 40/1800
Про затвердження плану підгоD
товки проектів регуляторних актів
ради на 2014 рік
Відповідно до вимог Закону Укра
їни "Про засади державної регуля
торної політики у сфері господар
ської діяльності", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити план підготовки
проектів регуляторних актів Бояр
ської міської ради на 2014 рік (відпо
відно до додатку).
2. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну депу
татську комісію з питань регламенту,
депутатської діяльності, етики, за
конності і правопорядку.
СЕКРЕТАР РАДИ
Д.І. ПАЛИВОДА

05:15 Х/ф "Назад у май
бутнє"
07:05 Х/ф "Назад у май
бутнє2"
09:00 Х/ф "Назад у май
бутнє3"
11:05 Козирне життя
11:35 Т/с "Лісник"
18:45 Факти. Вечір
19:00 ПуТЬОва країна
19:55 Х/ф "Пристрель їх!"
(2)
21:30 Х/ф "Прошивка" (2)
23:20 Х/ф "Невідомий"
(2)
01:25 Х/ф "Сірі" (2)

СТБ
04:20 Х/ф "Червоні вітри
ла" (1)
05:45 "Їмо вдома"
06:35 "Національне та
лантшоу "Танцюють всі!

У КИЄВОСВЯТОШИНО НАДХОДЖЕННЯ ВІД
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ СТАНОВИЛИ
МАЙЖЕ 110,1 МЛН. ГРН.
Близько 110,1 млн. грн. акцизного податку із ввезених в
Україну товарів мобілізовано державною податковою інс
пекцією у КиєвоСвятошинському районі впродовж 11 міся
ців 2013 року. Зазначена сума на 93,8 млн. грн. перевищила
надходження щодо показника відповідного періоду 2012
року.
Підприємствами, які зареєстровано у КиєвоСвятошин
ському районі сплачується вищезазначений податок з нас
тупних видів підакцизної продукції, а саме: тютюнові виро
би, лікерогорілчані вироби, пиво, нафтопродукти.

Додаток1
до рішення № 40/1800
від 26 грудня 2013 року
ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ
НА 2014 р.
Термін
розробки
Назва
проекту
Розробник
проекту
№ п/п регуляторного акта регуляторного акта
проекту
регуляторного
акта
1.
Положення про
Фінансово
2014 рік
Порядок
економічний відділ
провадження
виконавчого
торгівельної
комітету Боярської
діяльності та надання
міської ради
послуг в м. Боярка
2.

3.

Правила утримання
домашніх тварин на
території м. Боярка

6"
08:50 "Усе буде смачно!"
09:40 "Караоке на Май
дані"
10:35 "Національне та
лантшоу "Танцюють всі!
6"
15:00 Х/ф "Вийшов їжа
чок із туману" (1)
19:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:00 Х/ф "Там, де живе
кохання" (1)
21:50 Х/ф "Тобі, справ
жньому" (1)
00:45 Х/ф "Кадриль" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 ПеданПритула
шоу
07:45 Церква Христова
08:00 Уральські пельмені
08:55 М/с "Том і Джеррі"
10:25 М/ф "Том і Джеррі і
Шерлок Холмс"
11:25 М/ф "Геркулес"
13:20 Х/ф "Люба, я збіль
шив дитину"
15:15 Х/ф "Хеллбой: ге
рой з пекла"
18:00 Х/ф "Смерч" (2)
20:10 Х/ф "10 000 років
до н.е."
22:40 Х/ф "Служителі за
кону" (2)

10 січня 2014 року

01:05 Уже котрий день

К1
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:25 М/ф "Барбі і чари
Пегаса" (1)
11:00 Х/ф "Читай і ридай"
(1)
12:40 Х/ф "Вони поміня
лися місцями" (1)
14:10 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
15:45 "КВК 2013"
17:50 "Вечірній квартал"
19:40 Х/ф "Знайомство з
батьками" (1)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Братство тан
цю" (2)

НТН
05:25 Т/с "Зовнішнє
спостереження"
08:35 Т/с "Таємниці
слідства  10" (1)
11:30 "Легенди карного
розшуку". Смертники вій
ни
12:00 "Агенти впливу"
13:00 Х/ф "Сайдстеп"
(1)
15:10 Т/с "Двоє зі

скриньки"
19:00 Т/с "Йду тебе шу
кати  2"
23:15 "Жорстокий
спорт". Бої без правил
00:10 Т/с "NCIS: полю
вання на вбивцю  9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:40 Події
07:00 Х/ф "З чистого ар
куша" (1)
09:00, 10:00 Таємниці зі
рок
11:00, 14:45 Т/с "Дитина
на двох" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Х/ф "Дружина
Штірліца" (1)
22:00, 23:00 Т/с "Інтерни"
(1)
00:00 Comedy Woman

Тут може бути
ша а
Вкалам
ре
Телефон 47079

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергової 40 сесії VІ скликання

За січеньлистопад 2013 р. працівниками КиєвоСвято
шинської ДПІ забезпечено надходжень до бюджету на 256,7
млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Значну частину надходжень зведений бюджет отримав
від податку на додану вартість. За одинадцять місяців по
точного року ПДВ надійшло у сумі 722,6 млн. грн., а це скла
дає 38,9 % від усіх надходжень за зазначений період. За сі
ченьлистопад 2013 р. ПДВ надійшло більше на 104,5 млн.
грн., ніж за аналогічний період минулого року.
Надходження по податку з доходів фізичних осіб за сі
ченьлистопад 2013 р. склали 401,4 млн. грн., що на 46,1
млн. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.
За січеньлистопад 2013 р. податку на прибуток підпри
ємств сплачено у сумі 334,2 млн. грн.
Надходження з єдиного податку від фізичних осібпідпри
ємців та юридичних осіб склали 40,2 млн. грн., що на 14,7
млн. більше відповідних надходжень у 2012 році.
Плати за землю надійшло  65,7 млн. грн., що на 4,5 млн.
грн. більше ніж торік.
Загалом до зведеного бюджету за січеньлистопад 2013
року надійшло 1 млрд. 856,5 млн. грн. Це на 256,7 млн. грн.
перевищує показники відповідного періоду минулого року.
Державний бюджет отримав 1330,2 млн. грн., місцевий 
526,3 млн. грн.
Як свідчать цифри, останнім часом досягнута стабільність
у рості щодо надходжень з основних податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів у порівнянні з минулим роком.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергової 40 сесії
від 26 грудня 2013 року м. Боярка

ICTV

НАДХОДЖЕННЯ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ
ПЕРЕВИЩИЛИ МИНУЛОРІЧНІ
ПОНАД 256,7 МЛН. ГРН.

від 26 грудня 2013 року м. Боярка

Керуючись пп. 30 і 31 ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядуван
ня в Україні", п. 1 ст. 23 Закону Украї
ни "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу прива
тизацію)", згідно Положення "Про
порядок організації та проведення
відчуження майна комунальної влас
ності територіальної громади м. Бо
ярка", враховуючи протокол № 3 за
сідання конкурсної комісії з привати
зації майна комунальної власності
м. Боярка від 17 грудня 2013 року, 

ТЕТ

16:00 Країна У
18:00 Віталька
20:00 Т/с "Два батька і
два сина" (1)
22:00 РайЦентр
23:00 Х/ф "Підтверджен
ня смерті" (3)
01:20 Х/ф "Сорокаодно
річний незайманий" (3)

- ДПІ у КиєвоDСвятошинському районі інформує

РІШЕННЯ № 40/1797
Про затвердження протоколу
проведення аукціону з продажу
об'єкта комунальної власності теD
риторіальної громади м. Боярка:
нежитлові будівлі загальною плоD
щею 1843,8 кв. м. (приміщення
котельні) за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 53

10:20 Х/ф "Реальний та
то"
12:15 Х/ф "Любові цілю
ща сила"
14:10 Т/с "Полуничний
рай"
18:05 Т/с "Людмила"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Людмила"
22:50 Х/ф "Нічна фіалка"
(2)
00:45 Х/ф "Дорога назад"

Головний спеціаліст
з комунальних
питань виконавчого
комітету Боярської
міської ради

2014 рік

Положення про
Головний спеціаліст
порядок продажу
по земельних
земельних ділянок
питаннях
під об'єктами
виконавчого
нерухомого майна,
комітету Боярської
які перебувають у
міської ради
власності у м. Боярка

2014 рік

від 26 грудня 2013 року

РІШЕННЯ № 40/1799

Про обмеження вживання тютюD
нових виробів на території м. Боярка
Відповідно до Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
"Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових ви
робів та їх шкідливого впливу на здо
ров'я населення", Закону України
"Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяль
ності", Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодо
вого, алкогольних напоїв та тютюно
вих виробів", Кодексу України про ад
міністративні правопорушення, Пра
вил роздрібної торгівлі тютюновими
виробами, затвердженими наказом
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від
24.07.2002 року № 3218 та зареєс
трованими у Міністерстві юстиції Ук
раїни 20.08.2002 р. за № 679/6967, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Забороняється куріння тютюно
вих виробів, а також електронних си
гарет і кальянів:
1.1 у ліфтах і таксофонах;
1.2 у приміщеннях та на території
закладів охорони здоров'я;
1.3 у приміщеннях та на території
навчальних закладів;
1.4 на дитячих майданчиках;
1.5 у приміщеннях та на території
спортивних і фізкультурнооздоров
чих споруд та закладів фізичної куль
тури і спорту;
1.6 у під'їздах житлових будинків;
1.7 у підземних переходах;
1.8 у транспорті загального корис
тування, що використовується для
перевезення пасажирів;
1.9 у приміщеннях закладів ресто
ранного господарства;
1.10 у приміщеннях об'єктів куль
турного призначення;
1.11 у приміщеннях органів дер
жавної влади та органів місцевого са
моврядування, інших державних ус
танов;
1.12 на стаціонарно обладнаних зу
пинках маршрутних транспортних за
собів.
2.Забороняється, крім спеціально
відведених для цього місць, куріння
тютюнових виробів:
2.1 у приміщеннях підприємств, ус
танов та організацій усіх форм влас
ності;
2.2 у приміщеннях готелів та анало
гічних місцях розміщення громадян;
2.3 у приміщеннях гуртожитків;
2.4 на вокзалах.
3. Власник, уповноважені ним осо
би або орендарі відповідних споруд
чи окремих приміщень зобов'язані
відвести спеціальні місця для куріння,
сумарна площа яких не має переви
щувати 10 відсотків загальної площі
відповідної споруди чи приміщення,
обладнані витяжною вентиляцією чи
іншими засобами для видалення тю
тюнового диму, а також розмістити
інформацію, передбачену частиною
п'ятою цієї статті.
4. У місцях та закладах, де куріння
заборонено, розміщується наочна ін
формація, яка складається із графіч
ного знака про заборону куріння та
тексту такого змісту: "Куріння забо
ронено!".
5. У спеціально відведених для ку

м. Боярка

ріння місцях розміщується наочна ін
формація, яка складається із відпо
відного графічного знака та тексту та
кого змісту: "Місце для куріння. Ку
ріння шкодить Вашому здоров'ю!"
6. У закладах громадського харчу
вання відводиться не менше 50 від
сотків площі торгових залів таких зак
ладів для обслуговування осіб, які не
курять.
6.1. Власник або уповноважені ним
особи чи орендарі відповідних спо
руд, окремих приміщень зобов'язані
відвести спеціальні місця для куріння,
обладнані витяжною вентиляцією чи
іншими засобами для видалення тю
тюнового диму, а також розмістити
наочну інформацію про розташуван
ня таких місць та про шкоду, яку зав
дає здоров'ю людини куріння тютю
нових виробів.
7. У місцях для куріння має бути
розміщено графічний знак з текстом
такого змісту: "Місце для куріння" та
інформація про шкоду, яку завдає
здоров'ю людини куріння тютюнових
виробів, із текстом такого змісту: "Ку
ріння шкодить Вашому здоров'ю!"
8. На час проведення масових за
ходів на території міста обмежити ку
ріння тютюнових виробів.
9. Керівникам установ, підпри
ємств та організацій незалежно від
форми власності та підпорядкування,
власникам, орендарям нерухомого
майна (будівлі, споруди тощо) та ма
лих архітектурних форм:
9.1. Визначити спеціальні місця для
тютюнокуріння, розмістивши наочну
інформацію передбачену пунктами 4,
5, 7 цього рішення.
9.2. Розмістити інформацію про
шкоду, яку завдає здоров'ю людини
куріння тютюнових виробів.
10. Керівникам установ освіти та
охорони здоров'я комунальної влас
ності рекомендувати керівникам ос
вітніх та лікувальних закладів інших
форм власності забезпечити наяв
ність та своєчасне оновлення наочної
інформації про шкідливість вживання
тютюнових виробів, рекомендацій
щодо здорового способу життя.
11. Інформувати населення про ри
зики, шкідливий вплив куріння тютю
нових виробів та негативні наслідки
для здоров'я людини в засобах масо
вої інформації.
12. Постійно проводити широке ін
формування населення про заклади
та установи, які надають допомогу
щодо позбавлення тютюнової залеж
ності.
13. Рекомендувати КиєвоСвято
шинськму РВГУ МВС України в Київ
ській області та громадським форму
ванням здійснювати постійний кон
троль за виконанням суб'єктами гос
подарювання і громадянами вимог
законодавчих та нормативноправо
вих актів щодо обмеження тютюноку
ріння, забезпечувати притягнення
порушників до адміністративної від
повідальності згідно з Кодексом Ук
раїни про адміністративні правопору
шення.
14. Опублікувати це рішення в за
собах масової інформації.
15. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на заступника місь
кого голови згідно з розподілом фун
кціональних обов'язків.
СЕКРЕТАР РАДИ
Д. І. ПАЛИВОДА

Офіційно

10 січня 2014 року
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 40 сесія
РІШЕННЯ № 40/1796
від 26 грудня 2013 року

комендації постійних депутатських комісій ради і вико
навчого комітету, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

м. Боярка

Про затвердження перспективного плану роботи
Боярської міської ради на 2014 рік
Керуючись пп. 7 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місце
ве самоврядування в Україні", п. 1 ст. 20 Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад", ст. 22 Регламенту
Боярської міської ради та розглянувши проект перспек
тивного плану роботи Ради на 2014 рік, враховуючи ре

1. Затвердити перспективний план роботи Боярської
міської ради на 2014 рік (Додаток 1).
2. Головам постійних депутатських комісій керуватися
у своїй роботі перспективним планом роботи Боярської
міської ради на 2014 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сек
ретаря ради Паливоду Д.І.
СЕКРЕТАР РАДИ
Д. І. ПАЛИВОДА
Додаток 1
до рішення чергової 40 сесії VІ скликання
Боярської міської ради
№ 40/1796 від 26.12.2013 року

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи Боярської міської ради VІ скликання на 2014 рік
І. Питання для винесення на розгляд Боярської міської ради
І квартал 2014 року
№ з/п

Питання роботи ради та її органів

Доповідач

1.

Звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік

В. А. Скочко

2.

Про затвердження міського бюджету на 2014 рік

В. А. Скочко

3.

Про затвердження Генерального плану міста Боярка

В. А. Скочко

4.

Про підсумки соціальноекономічного та культурного розвитку м. Боярка у 2013 році та затвердження
Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста на 2014 рік
Звіт про діяльність комунальних підприємств міста Боярка за 2013 рік та розгляд планів на 2014 рік

В. А. Скочко

5.
6.

В. А. Кухарець

7.

Хід виконання Програми сприяння улаштування індивідуального опалення та виконання заходів
енергозбереження, затвердженої на 20102015 роки
Про проведення заходів з нагоди відзначення 200річччя від дня народження Т. Г. Шевченка

В. А. Кухарець
В. М. Дубовецький

8.

Визначення порядку надання матеріальної допомоги виконавчим комітетом Боярської міської ради

В. М. Дубовецький

9.

Про преміювання та встановлення надбавки (доплати) за високі досягнення у праці і за виконання особливої роботи у
2014 році Боярському міському голові, його заступникам, керуючій справами, секретарю ради.

В. А. Скочко

10.

В. А. Скочко

11.
12.

Про затвердження штату і чисельності виконкому міської ради та положень про преміювання працівників
виконкому та про порядок встановлення працівникам виконкому надбавки (доплати) за високі
досягнення у праці і за виконання особливої важливої роботи у 2014 році
Про порядок укладення договорів оренди та встановлення ставки орендної плати за землю в м. Боярка у 2014 році
Про встановлення ставок єдиного податку на 2014 рік

13.

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності у 2014 році

В. А. Скочко

14.

Про затвердження міських цільових програм на 2014 рік

15.

Про внесення змін до стратегічного плану м. Боярка

В. А. Скочко
В. М. Дубовецький
В. А. Кухарець
В. А. Скочко

16.
17.

Про стан роботи ринків м. Боярка
Про заходи по благоустрою водойм у м. Боярка у 2014 році

В. А. Кухарець
В. А. Кухарець

18.

В. А. Скочко

19.

Затвердження порядку надання в оренду майна територіальної громади м. Боярка для розміщення
кабельної мережі інтернетпровайдерами та мереж кабельного телебачення
Затвердження Програми облаштування та утримання зупинок громадського транспорту у м. Боярка

В. А. Кухарець

20.

Про визначення кандидатів на літературномистецьку премію імені Володимира Самійленка

В. М. Дубовецький

21.
22.

Про затвердження схеми організації вивозу твердих побутових відходів
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами

В. А. Кухарець
В. А. Кухарець

№ з/п
1.
2.

Питання роботи ради та її органів
Звіт про виконання міського бюджету за 3 місяці 2014 року
Про підготовку житловокомунального господарства до осінньозимового періоду 20142015 років

¡ÓˇÍ‡
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Зміна: цін (тарифів) на газ з 01.01.2014 р.
Ціна без Ціна без
%%
%%
ПДВ в
ПДВ в
2013 р. 2014 р. збільшення зменшення

Енергоносії

Одиниця
виміру

Газ
населення

грн/тис.м3

1091

1118,97

бюджет
інші

грн/тис.м3
грн/тис.м3

3884,78
3884,78

2783,96
3462,26

2,56
28,34
10,88

ПОВІДОМЛЕННЯ
Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управ
ління житловокомунального господарства" повідомляє спожива
чів послуг з теплопостачання 2х категорій (бюджет, інші) про
зменшення тарифів на послуги з теплопостачання та централізо
ваного опалення в зв'язку зі зміною цін (тарифів) на газ з 1 січня
2014 року.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 14 днів
з дня повідомлення за адресою: м. Боярка, вул. Леніна, 30 або
звертатися за телефонами: 46924; 41170.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"
Проект
ВСТАНОВЛЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Боярської міської ради
від "___"________ 2014року за № ___
Технікоекономічні показники річного плану
виробництва,транспортування,постачання теплової енергіїї
та надання послуг з централізованого опалення та
складових тарифу на надання послуг з централізованого
опалення на 2014 р. по КП "Боярське ГВУЖКГ"
(зкориговані на зміну ціни газу з 01.01.2014 р.)

В. А. Скочко
В. А. Скочко

ІІ квартал 2014 року
Доповідач
В. А. Скочко
В. А. Кухарець

3.

Про виконання заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою міста

В. А. Кухарець

4.
5.
6.

В. М. Дубовецький
В. М. Дубовецький
В. А. Кухарець

7.

Про організацію літнього оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді у 2014 році
Про стан пасажирських автобусних перевезень на міських маршрутах загального користування
Про затвердження Програми благоустрою, впорядкування, утримання та ремонту вуличних мереж і
дорожнього господарства м. Боярка на 20132018 роки
Про стан благоустрою у м. Боярка

№ з/п

Питання роботи ради та її органів

Доповідач

1.
2.

Звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 2014 року
Про стан розвитку рекреаційних територій м. Боярка

В. А. Скочко
В. А. Кухарець
В. М. Дубовецький

3.

Про притягнення до відповідальності громадян та суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері
містобудування

В. А. Кухарець

4.

Про проведення конкурсу перед проектних пропозицій спорудження пам'ятних знаків в м. Боярка

В. М. Дубовецький

5.

Звіт про виконання програми по боротьбі зі злочинністю за 6 місяців 2014 року

Представник РВ ГУ
МВС України

6.
7.

Звіт про роботу постійних депутатських комісій Боярської міської ради за 2014 рік
Про визначення кандидатів на присвоєння звання "Почесний житель міста Боярка"

Д. І. Паливода
В. М. Дубовецький

В. А. Кухарець

ІІІ квартал 2014 року

ІV квартал 2014 року
№ з/п

Питання роботи ради та її органів

Доповідач

1.

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року

В. А. Скочко

2.

Про затвердження бюджету м. Боярка на 2015 рік

В. А. Скочко

3.

Затвердження перспективного плану роботи БМР на 2015 рік

Д. І. Паливода

4.

Звіт про виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м. Боярка у 2014 році

В. А. Скочко

5.

Звіт про роботу постійних депутатських комісій Боярської міської ради за 2014 рік

Д. І. Паливода

6.

Заслуховування інформації начальника районного, міського відділу головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Київській області про стан боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території
Заслуховування інформації районного прокурора про стан законності, заходи щодо її зміцнення та
результати діяльності на відповідній території

Представник РВ ГУ
МВС України

7.

Представник РВ ГУ
МВС України

ІІ. Питання, які розглядаються постійно
1. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств, установ або громадян.
2. Про встановлення пільгової орендної плати на оренду нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади м. Боярка.
3. Про надання згоди на безоплатне прийняття об'єктів у комунальну власність територіальної громади м. Боярка.
4. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної власності на списання основних засобів, що
перебувають у них на балансі.
5. Про надання дозволу про передачу основних засобів з балансу на баланс.
6. Про затвердження Генерального плану міста.
7. Про присвоєння назв вулиць нових районів забудови міста та перейменування.
8. Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік.
9. Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста на 2014 рік.
III. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (за окремим планом).
IV. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із планами роботи комісій та графіків
проведення засідань.
V. Організаційно D масові заходи ( за окремим планом ).

Начальник КП "БГВУЖКГ"
Начальник ЕВВ

В.П.БОГУСЛАВСЬКИЙ
Г.І.КОЗАКЕВИЧ
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ДУХОВНИЙ ЖИВОПИС АНДРІЯ КОВАЛЕНКА
Напередодні Нового року у Боярському краєзнавчому музеї
відкрилася незвичайна виставка: уперше експонувалися твори Андрія
Коваленка, виконані ним протягом останнього року. Архітектор за
освітою та з відповідним доробком у зодчестві, він уперше звернувся
до олійного живопису і виконав ряд полотен, серед яких чільне місце
відведене релігійній тематиці. Представити своє малярство у музеї
Коваленка спонукало і заохочення міського голови Тараса
Добрівського, який, побачивши картини Андрія, порекомендував
йому показати твори широкому колу глядачів.
Коло глядачів, слід зазначити, зібра
лося доволі багатолюдне. Зпоміж
прихильників прекрасного, які постій
но збираються на музейні презентації,
вперше завітали до музею батьки ху
дожника  панове Галина і Феодосій
Коваленки, які нині мешкають у Бер
дянську. Вони навіть не підозрювали,
який подарунок їм підготував син, ад
же й не здогадувалися, що протягом
року їхній синархітектор спромігся пе
реорієнтуватися на живопис і підготу
вати повноцінну експозицію.
Серед гостей почесне місце відводи
лося ієромонаху Флавіану, клірику Свя
тоМихайлівської церкви, який відіграв
особливу роль у творчості митця.
Експозиція була побудована так, що
найголовніший твір Андрія Коваленка
"Спас Нерукотворний" містився окре
мо в затемненій центральній залі му
зею, акцентований спеціальним підсві
ченням, що не тільки притягувало увагу
глядачів, але й зачаровувало відтворе
ним образом Спасителя.
Як розповідає митець, диво створен
ня цього сакрального портретуікони і
підштовхнуло його до релігійного жи
вопису. Полотно, освячене перед по
чатком роботи отцем Флавіаном, ніби
само просилося до зображення. Андрі
єві достатньо було лише шматка по
лотнини і незначного доопрацювання
фарбами. Дивовижний образ з Турин
ської плащаниці лягав під руками ху
дожника ніби самовільно, за навіюван
нями з небес невідомої сили. Під кар
тиноюіконою значного розміру тек
стівка від автора допомагала зрозуміти
це диво. Наводимо її повністю:

вані, рушили до зали, де містилася вся
експозиція. Продовжили релігійну те
матику полотнаікони "Образ Смирен
ня", "Ісус в терновому вінку", "Молитва
Богородиці", а також багатофігурна
картина "Ангельський атріум". Окремої
розповіді потребує представлена кар
тина "Зішестя Святого Духу на празник
Різдва Іоанна Предтечі". 24 червня
2013 року освячувався купольний
хрест каплиці Іоанна Хрестителя в Бо
ярці. Пішов рясний дощ, згодом визир
нуло сонце… І явилося диво зішестя
Святого Духу. Так, його побачив худож
ник і всі присутні. Цю вертикаль зв'язку
небесного і земного зображено на по
лотні.
Каплиця зводиться навпроти кладо
вища по вул. Шевченка, її архітектором
виступив боярчанин Андрій Коваленко.
До цього він не один рік працював над
оздобленням культових архітектурних
споруд, зокрема з 2003 по 2005 роки
на території КиєвоПечерської лаври.
Про свою біографію Андрій говорить
неохоче, вважаючи головним
предметом розмови свою твор
чість і те духовне незбагненне,
що з ним трапилося протягом ос
таннього року на шляху художни
каживописця. А тому і ми корот
ко повідомимо.
Експозиція творів художника
продовжувала дивувати не тільки
сакральним живописом, а й іншою
тематикою, здавалося б, несуміс
ною з релігійним мистецтвом,
проте вона виявляла різнобічність
таланту Коваленкаживописця,
малярський хист якого так талано

Біографічна довідка
Андрій Феодосійович Коваленко народився 11 листопада 1962 року у Києві.
Закінчив 1980 року Боярську школу № 2, 1989  Київський політехнічний інсти
тут, 1996  Київський технічний інститут будівництва та архітектури. Керівник ар
хітектурної майстерні "Луврдекор". Працює в галузі проектування житловоко
теджних та культових споруд. Зараз в стадії проектування грекокатолицька
церква у Василькові. Лауреат премії "Інноваційних технологій в архітектурі та
дизайні" за 2005 рік. Живе у Боярці. Має сина.

"Зображення Образу Спасителя нашого Господа Ісуса Христа чудовим чином
виявилося, коли клаптиком тканини було знято шар свіжої суміші олійних фарб на
льняному полотні при створенні Образу Ісуса з плащаниці, з благословення ієро
монаха Флавіана.
Оскільки цей Образ відноситься до категорії іконпортретів Спаса Нерукотворного,
він сильно і явно виявляє сутність християнського життя  встановлює особисті стосун
ки з Богом через Ісуса. Ісус дивиться не на все людство загалом, а на конкретну люди
ну і чекає такої ж особистої відповіді. Зустрівшись з Його поглядом, важко заховатися
від безжалісних думок про себе і свої взаємовідносини з Ним.
Іконапортрет дарує значно більше відчуття прямого контакту, ніж ікона з оповідним
змістом. Якщо оповідна ікона передає історію, то іконапортрет виявляє
ПРИСУТНІСТЬ.
Іконапортрет не відволікає увагу на одяг, предмети чи жести. Ісус тут не благослов
ляє і не пропонує формул спасіння, за які можна заховатися. Він пропонує тільки СЕБЕ.
Він є ШЛЯХ і СПАСІННЯ.
Інші ікони  це про Нього, а тут  ВІН САМ".
Вислухавши молитву ієромонаха
Флавіана, привітання міського голови
Тараса Добрівського, виступ самого
Андрія Коваленка, присутні, як зачаро

вито "прорізався" на 51 році життя. У
цьому зв'язку викликали запитання ані
малістичні роботи художника, зокрема
зображення коней. Відповідь Ковален

ка проста: "Коні  найблагородніші
тварини, я їх дуже люблю". Справ
ді, з любов'ю виписані "Гнідий
кінь", "Арабський скакун", "Кінь бі
лої масті" нагадали класичний жи
вопис. Зображення собак для
Андрія також не тільки анімалістич
ний жанр, а й свого роду ритуал: це
його песики, вони у нього жили чи
й зараз поруч ("Доберман", "Афри
канський бурбуль", "Йоркшир
ський тер'єр").
Аби зрівноважити образотвор
чий ряд експозиції, виставка поме
режена натюрмортами, які також ма
ють дивні і водночас майстерні компо
зиції  "Дельфініум на галявині лісу",
"Кардинали в кленовому листі", "Щиглі
в мальвах", "Флокси у вазі", "Троянди",

"Бузок". Спробував себе
художник
(щоправда,
досить несміливо) і в
пейзажі  "Макове поле",
"Буря в морі (за мотива
ми І. Айвазовського)".
Швидше як виняток, в
експозиції був представ
лений портрет "Дівчинка
у капелюсі з пір'їнами".
Така скромність не диву
вала, адже вся увага бу
ла приділена зображен
ню релігійних образів.
На відкритті виставки
промовці
дякували
Андрію Коваленку за йо
го творчість, таку суго
лосну періоду Різдвяних
свят. Висловлювали спо
дівання на майбутні зус
трічі з його живописом.
Вчителька Альбіна Пет
рівна Януш, згадуючи
шкільні роки Андрія, го
ворила про його сумлін
не навчання, учнівську
активність, цитувала вір
ші російської класики,
що пригадалися від
споглядання його мис
тецтва. Художник Юрій
Горбачов дав високу
оцінку таланту Ковален
ка і підтримав його за
хоплення релігійним жи
вописом, зверненням
до класики. Щирими і
зворушливими
були
слова Галини Ковален
ко, мами художника, для
якої творчість сина виявилася приєм
ною несподіванкою, і вона вкотре за
пишалася його талантом.
Привітали художника з вдалим дебю
том боярські митці, колишні одноклас
ники, друзі, прихильники таланту
Андрія Коваленка.
Виставка незвична і незвичайна в
Боярському краєзнавчому музеї вик
ликала жвавий інтерес відвідувачів
протягом Новорічних і Різдвяних свят.
Виявляється, що до ікон можна ходити
не тільки до церкви, а й до музею.
Хай щастить Вам, Андрію Коваленко,
в архітектурі і в живописі!
Ніна Харчук,
заслужений журналіст України,
депутат Боярської міської ради,
відповідальний секретар
журналу "Всесвіт"

Події та імена

10 січня 2014 року

11

¡ÓˇÍ‡


ОЛІМПІЙСЬКИЙ УРОК ВІД ІРИНИ МЕРЛЕНІ
Зустріч була робочосвяткова, тому
що Ірина Мерлені провела для бояр
ських юних борців спочатку розминку,
а після неї  майстерклас. У зустрічі
також взяли участь заступник голови
Київського обласного відділення Наці
онального олімпійського комітету,
майстер спорту з вільної боротьби Ва
дим Дайбов, директор КиєвоСвято
шинської районної ДЮСШ Василь Ко
новалов, боярські тренери з вільної бо
ротьби Олексій Мельник та Костянтин
Ващенко, тренер з дзюдо Роман Маці
пура.
Інтерв'ю від чемпіонки
Хто ж став ініціатором проведення
цього олімпійського майстеркласу?
Розповідає Ірина Мерлені:
 Ініціатором сьогоднішнього май
стеркласу стали тренери з вільної бо
ротьби Олексій Мельник та Костянтин
Ващенко. Саме ці молоді перспективні
тренери запросили у Боярку. Наприк
лад, Олексій вже має великий досвід:
ми з ним пройшли три олімпіади (!), він
мене тренував, морально підтримував,
надихав на перемогу. А зараз Олексій
не просто працює в Боярці тренером з
вільної боротьби, а планує серйозно
розвивати цей вид спорту в місті.
 Ірино, а як Ви прийшли в спорт?
 Спортом я займаюся змалечку.
Пам'ятаю, ще у дитячому садочку до
нас прийшла тренер зі спортивної гім
настики і вибрала мене. Так з шести
років я почала займатися спортом. На
жаль, після хвороби гімнастику дове
лося покинути. Але спорт я любила
завжди: підтягувалася, віджималася,
прес качала, "на шпагати" сідала. По
тім хотіла бути чемпіонкою Світу з бок
су, карате. А в 15 років записалася до
секції вільної боротьби і вирішила до
вести, в першу чергу собі, що я можу
бути олімпійською чемпіонкою, що я
можу взятися за справу і довести її до
кінця, як би мені важко не було.
 Зрозуміло, що для юних спортсменів
зустріч з Вами стане ще одною незабут
ньою подією 2013 року. А наскільки такі
зустрічі з дітьми важливі для вас  титу
лованої спортсменки?
 Дуже важливі!  рішуче сяє очима
моя співрозмовниця.  Мені приємно

У Боярській ЗОШ № 5 відбулася зустріч вихованців секції вільної
боротьби з Іриною Мерлені  заслуженим майстром спорту з
вільної боротьби, Олімпійською чемпіонкою (Афіни, 2004),
бронзовою призеркою Олімпіади (Пекін, 2008); чемпіонкою світу
(2000, 2001, 2003), чемпіонкою Європи (2004, 2005).

ділитися з діточками своїм досвідом.
Добре пам'ятаю, як у свої 18 років я по
їхала на чемпіонат світу серед жінок,
де побачила першого в своєму житті
олімпійського чемпіона  Валентина
Іорданова. Я тоді бігала за ним, щоб
взяти автограф, щоб з ним сфотогра
фуватися. Так само, як вони сьогодні
за мною. Він тоді мене надихнув, ска
завши, що "ця дівчина буде боротися".
Так і сталося. На чемпіонаті світу я в 18
років стала чемпіонкою!
Сподіваюся, що сьогоднішня наша
зустріч так само надихне діточок, і вони
будуть займатися, а відтак хтось з них
обов'язково стане чемпіоном світу чи
олімпійським призером. Адже особис
та перемога  це дуже важливо. Наба
гато важче навчити інших перемагати й
вірити в себе.
Слово про тренера
Серед цікавинок того дня  внутріш
ньосекційні змагання та змішані зустрі
чі "вольників" і дзюдоїстів, кожний з
яких боровся за своїми правилами. За

ФУТБОЛІСТИ ГОТУЮТЬСЯ
ДО МАЙБУТНІХ ПЕРЕМОГ
4 січня у приміщенні спортивного залу
Боярського НВК "Гімназія B ЗОШ І ст."
відбувся новорічний турнір з футзалу. У
змаганнях взяли участь футболісти віком
від 35 років і старші.
Між собою змагалися бо
ярські команди "Ветеран
1", "Ветеран2" та "Стара
Боярка". Турнір відбувся з
метою підготовки до ра
йонних та обласних зма
гань з футзалу. Тож на полі
"бою" панували спортивний
запал, азарт і дружня това
риська атмосфера. Найсильнішою вияви
лася команда "Стара Боярка".
Вітаємо футболістів з цією перемогою!

ДЯКУЄМО!
Будьяка благодійна акція, що прово
диться заради дитячої посмішки, весе
лого дитячого сміху, заслуговує на
людську подяку та шану. Тому доречно
висловити слова вдячності депутату
Боярської міської ради пану Олексан
дру Видрі.
Він з чуйністю відгукнувся на наше про
хання: допоміг організувати відвідання
дітьми із багатодітних родин новорічної
святкової ялинки в районному будинку
культури с. Новосілки.
Олександр Володимирович забезпе
чив транспортом делегацію дітей РГО
"Родина 7'я" до Новосілок.
З повагою,
Тетяна Ковальчук,
голова РГО "Родина 7'я"

Народні

дотриманням яких уважно стежили
тренери хлопців.
От саме про них  про тренерів  і
розповів майстер спорту з вільної бо
ротьби Вадим Дайбов:
 Однією з перспектив розвитку віль
ної боротьби є народження нового по
коління молодих тренерів. Вони не ли
ше є сильними спортсменами, а й пер
шовідкривачами нових форм роботи з
сучасною молоддю. Зараз приділяєть
ся багато уваги саме допомозі трене
рам. Адже тренер, наставник  це клю
чова фігура у вихованні і спортсмена, і
просто справжньої людини.
Під час робочих нарад ми підказуємо
тренерам, як правильно знайти себе в
цій роботі і не втратити інтерес. Зараз
зазначу, що така програма вже реалі
зується олімпійським комітетом і зна
ходить відгук не лише у тренерів, а й у
наших олімпійських зірок. Ірина Мер
лені, яка абсолютно не має вільного ча
су, отримавши запрошення до Боярки,
не вагалася ні хвилини. І тому із задо

свята

Радислав Кокодзей,
фото автора

ПРИЙШЛИ МАЛАНКА З ВАСИЛЕМ

Первісний дохристиянський характер новорічного свята добре
зберігся у традиційних звичаях та обрядах українців 1314 січня.
На відміну від Різдва й Хрещення ці дні не відігравали важливого
значення в релігійному календарі, тому в обрядовості їх майже не
помітно церковних мотивів, хоча у православному місяцеслові
значаться три свята.
13 січня установлене
свято на честь знатної
римлянки Меланії (Ма
ланки), яка з юних ро
ків і до кінця днів своїх
(померла в 439 р.) пря
мувала до Христа.
14 січня  свято на
честь Василія (Василя)
Великого (329379),
архієпископа Кесарії
Кападокійської, що в
Малій Азії. Церковні
джерела характеризу
ють його як аскета, бо
гослова і вченого, ав
тора кодексу чернечо
го життя. 14 січня  за
церковними святцями 
відзначають Обрізання
Господнє, а також пер
ший день Нового року
за старим стилем.
Найважливішими
моментами традицій
ного новорічного свята
в Україні середини XIX 
початку XX ст. виступають: ритуальний
стіл, щедрування й засівання (обходи
домівок із поздоровленнями, поба

воленням приїхала у Боярку, щоб про
вести майстерклас, олімпійський
урок. А також  влаштувати спортивне
новорічне свято для дітей і батьків. Ді
ти побачили, до чого потрібно прагнути
і як цього досягати. І у найближчих пла
нах  продовження співпраці з вашим
містом.
Замість післямови
Ось так звичайне тренування можна
перетворити на маленьке, але таке
важливе й тепле родинне свято, скла
довими якого стали олімпійський май
стерклас, змагання, нагородження
пам'ятними медалями та солодкими
подарунками. Для чого все це? Для
найголовнішого: щоб хлопчаки полю
били ще більше вільну боротьбу і пові
рили в себе. І щоб пророчими виявили
ся слова, які були звернені до них на
завершення тренування: "Бажаю, щоб
кожен з вас став чемпіоном у своєму
дорослому житті!"

жаннями), ворожіння, рядження, ве
селощі й забави.
Переддень Нового року своєю об

рядовістю нагадує переддень Різдва.
Вечір у народі називався щедрим або
багатим, що пов'язано зі звичаєм го
тувати багатий святковий стіл, де на
відміну від Святвечора обов'язково
були й скоромні страви.
На Новий рік, як і на
Різдво, носили "вече
рю", але цього разу не
родичам і знайомим, а
лише сільській бабіпо
витусі.
Напередодні Нового
року в селянському
господарстві викону
вався цілий ряд риту
альних дій виробничого
характеру (господар
ська магія). Так було
прийнято у цей день
привчати до роботи
молодих коней і волів,
їх вперше запрягали.
Характерною прик
метою новорічного свя
та в Україні було щед
рування  давній народ
ний звичай церемоні
альних обходів хат із
побажанням
щастя
членам сім'ї й розквіту
господарства. На відмі
ну від колядування, об
ряд щедрування був
завжди в Україні справ
ді народним, позацерковним  звідси
його радісне, оптимістичне звучання.
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Усміхніться

Í Î Â Î Ð ² × Í Å ÒÀ Í Ã Î
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

Âåñ³ëüíå òàíãî - íîâîð³÷íà êàçêà,
Çåìëÿ ³ íåáî â ðèòì³ çàïàëüí³ì.
² â êîæí³ì æåñò³ - íåâèìîâíà ëàñêà,
À ç íåáà çîð³ ñÿþòü ìîëîäèì.
Òåòÿíà ÂÎËÎÄÀÉ







НА АЗС «ШЕЛЛ»
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

 касири торговельного залу
 оператори заправних станцій
Умови роботи:

 офіційне
працевлаштування;
 змінний графік
роботи;
 можливість
підвищення
кваліфікації та
кар'єрного росту;
 конкурентна
заробітна плата.











 












 енергійність,
лояльність і
комунікабельність;
 бажання та вміння
дотримуватися цілей і
стандартів у роботі
компанії.

 
 



Вдовиченко
Світлана Миколаївна

067  322  99  42

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












ОГОЛОШЕННЯ
097 686529588



13 січня 19 січня

Зернинка до зернинки  назбираєть
ся торбинка
***
З його помочі, як з осики груш.
***
Злазяться, як мухи після морозу.
***
Змилувався Бог над раком та очі
ззаду дав.
***
Знається, як циган на бджолах.
***
З одного вола двох шкур не деруть.
***
Зпід стоячого підошву випоре.
***
З попелу галушки не вдаються.
***
Зробив з дуба шпичку.
***
З свинячим писком та в пшеничне тісто.
***
Іван плахту носить, а Настя булаву.
***
І злодій просить Бога, щоб украсти.
***
І комар кобилу загризе, коли вовк по
може.
***
І на жалку кропиву мороз буває.
***
Інша рада гірш як зрада.
***
Їв би кіт рибу, а в воду не хоче.
***
Їсть за вола, а робить за комара.
***
Калина сама себе хвалить, що з ме
дом добра.
***
Кінець  баба пішла у танець.
***
Коваль згрішив, а шевця повісили.
***
Коваль коня кує, а жаба й собі ногу
дає.
***
Коза з вовком тягалися  тільки шкур
ка зосталася.
***
Коли б свині роги, то б цілий світ ви
колола.
***
Коли дитини не научиш в пелюшках,
то не научиш в подушках.
***
Коли на те піде, то й серед битого
шляху поламаєшся.
***
Коли не Кирило, то не пхай там рило.
***
Коло носа в'ється, а в руки не дається.
***
Командує, як свиня мішком.
***
Кому весілля, а курці смерть.

Вимоги до кандидатів:

Місцезнаходження: с. Віта Поштова
Контактні телефони: 067  247  91  28,

ГОРОСКОП

 ,
 '

Ò³ëà ³ äóø³ çëèò³ âîºäèíî.
Öíîòà ³ í³æí³ñòü, ïðèñòðàñòü ³ âîãîíü.
Â ð³çäâÿíî-íîâîð³÷í³é çàìåò³ë³
Íå â³äïóñêàé, íå ðîçí³ìàé äîëîíü.



Ïðàâë³ííÿ ÆÁÊ "Âîñõîä"
ïîâ³äîìëÿº, ùî 2 ëþòîãî 2014 ð.
ó äâîð³ áóäèíêó ¹ 45
ïî âóë. Á³ëîãîðîäñüê³é ó ì. Áîÿðêà
â³äáóäóòüñÿ çâ³òíî-âèáîðí³ çáîðè
ÆÁÊ "Âîñõîä".
Ïðàâë³ííÿ.
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Замовлення

ОВЕН
З’являється багато нових можливостей. Не
втрачайте шансу почати або розширити свою
справу, налагодити кориснi зв’язки, обговори
ти з партнерами перспективи. Проблеми мо
жуть виникнути через квапливiсть, неузгодже
нiсть дiй усерединi колективу, власних надмiр
них амбiцiй. Розставляйте прiоритети i робiть
все по порядку.
ТЕЛЕЦЬ
У середу несподiвано з’являться цiкавi пер
спективи. Вiд пропозицiй не вiдмовляйтеся, на
досягнутому не зупиняйтеся. Добре починати
перетворення в будинку i робити вiдповiднi
придбання. Романтичний i мрiйливий настрiй
до вихiдних змiниться потребою в активнiшому
i динамiчнiшому розвитку подiй.
БЛИЗНЮКИ
Приготуйтеся швидко змiнювати плани за
лежно вiд обставин. Зашкодити успiхам зможе
тiльки надмiрно емоцiйне ставлення до того,
що вiдбувається. Використовуйте шанс завес
ти вигiднi знайомства. Починайте дiяти рiшуче
у понедiлок. Потiм у середу зробiть перерву i
займiться приємними справами.
РАК
Цей тиждень сприятливий для поїздок. По
чинати новi справи можна в середу. Звертайте
цього дня увагу на iнформацiю, пропозицiї та
несподiванi iдеї. Із п’ятницi можуть з’явитися
проблеми у фiнансах. Зведiть витрати до мiнi
муму i придiлiть бiльше уваги духовним цiннос
тям, спiлкуванню з близькими або особистим
захопленням. У недiлю можлива зустрiч i зна
йомство з цiкавою людиною.
ЛЕВ
Матерiальні питання краще вирішувати в
першiй половинi тижня. Особистi стосунки
можна налагодити в середу. Нiчого особливого
не робiть, просто дайте можливiсть близькiй
людинi про вас потурбуватися i будьте вiдвертi
в своїх почуттях i бажаннях.
ДІВА
Не переймайтеся через нестриманiсть ке
рівництва або нетерплячiсть близької людини.
Вiдокремлюйте важливе вiд другорядного.
З’являється багато можливостей, але наодин
цi ви мало чого доб’єтеся. У вихiднi займiться
своїм здоров’ям i зовнiшнiстю.
ТЕРЕЗИ
Найважливiшi завдання спробуйте вирiшити
у понедiлок. I в дiловому, i в особистому життi є
шанс досягти успiхів. Із вiвторка до четверга
можна займатися реконструкцiями в будинку,
а в середу робити потрiбнi придбання. У вихiд
нi буде корисно зайнятися змiною iмiджу, поча
ти освоювати новий комплекс фiзичних вправ.
СКОРПІОН
Зустрiчi та припинення стосунків можуть
призвести до кардинальних змiн у життi. Якщо
настав час попрощатися з людиною, яка стала
вам чужою, – не утримуйте її. Початок тижня
сприятливий для нових партнерських програм
або навчання. Поїздки i вiдрядження розши
рять вашi перспективи i забезпечать вигiднi
знайомства. У п’ятницю i суботу конфлiкт із
партнером може призвести до розриву сто
сунків. Контролюйте свої пориви i бажання.
СТРІЛЕЦЬ
Ви на порозi приємних змiн. Мрiйте, генеруй
те iдеї, розширюйте коло корисних зв’язкiв – все
це може стати в нагодi. У понедiлок i вiвторок
можна розпочинати реалiзацiї нових проектiв. У
середу можна вирiшувати питання придбання
нерухомостi або реконструкцiї свого житлового
простору. У вихiднi вiдпочиньте вiд усiх справ.
КОЗЕРІГ
Цього тижня можливi матерiальнi надход
ження або дiловi пропозицiї з хорошою пер
спективою. У середу звернiть увагу на змiну
оточення, скористайтеся шансом вiдновити
стосунки або проведiть із близькою людиною
вечiр у приємному мiсцi. Придбання, зробленi
цього дня, надовго стануть джерелом позитив
них емоцiй.
ВОДОЛІЙ
Перевантажень, нервових i фiзичних, уник
нути не вдасться. Але якщо хочете задоволь
нити свої амбiцiї, то готуйтеся добре потруди
тися. У своєму житловому просторi теж корис
но створити гармонiю i комфорт. У коханнi не
втратьте шансу на самому початку тижня –
дайте зрозумiти коханiй людинi, що ви про неї
пам’ятаєте i будуєте плани на майбутнє.
РИБИ
Можлива наднормова робота, новi дiловi
пропозицiї. Не вiдмовляйтеся i не втрачайте
шансу вирiшити кар’єрнi питання. Потiм така
нагода трапиться не скоро. У особистих сто
сунках несподiванi та приємнi змiни можливi в
середу. Краще нiчого не планувати, а просто
знаходитися у вирi подiй. Недiлю корисно про
вести на свiжому повiтрi. Звертайте увагу на
знаки подiй, сни, прикмети – можете одержати
вiдповiдь на важливе питання.

