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З ІСТОРІЇ БОЯРСЬКОГО
МАШИНОБУДІВНОГО
ЗАВОДУ «ІСКРА»

У рамках Дня міста у холі Боярського НВК «Гімназія — ЗОШ
І ст.» відбудеться відкриття фотовиставки «Ми — іскрівці!» до
45-річчя Боярського машинобудівного заводу «Іскра».

ЗАПРОШУЄМО
НА ЯРМАРОК

20 вересня 2014 року з 9:00 до 17:00 у Боярському НВК «Гімназія –
ЗОШ І ст.» (вул. Сєдова, 7) відбудеться Благодійний ярмарок
«Ми – за мир!», присвячений Міжнародному дню миру та Дню Боярки.
У холі Гімназії Ви зможете придбати вироби, створені руками
гімназистів. Зібрані від продажу кошти будуть передані на потреби бійців, які перебувають в зоні АТО та в госпіталях.

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

30 січня 1969 року заводу
відкрито розрахунковий рахунок в «Стройбанку» і виготовлено першу печатку. Ця дата і є
днем народження заводу.
Першим директором було
призначено Бориса Петровича
Єліневича, на плечі якого ліг
весь тягар організаційних питань по будівництву заводу та
налагодженню виробництва.
Не маючи поки власного
приміщення в Боярці, «штаб
будівництва» — його дирекція—
була розташована на території
Київського заводу «Комуніст»,
а найчастіше збиралась у Боярській міськраді, де відбувались
усі наради. Але інтереси будівництва потребували постійної
присутності керівництва заводу в Боярці, тому навесні 1969
року було орендовано дві кімнати колишнього гуртожитку
Боярського лісництва, розміщеного на галявинці лісу по вул.
К. Маркса (нині вул. Хрещатик), куди переїхала дирекція.
На кінець 1969 року колектив
заводу нараховував вже близько
200 осіб.
Багато боярчан були свідками народження заводу, його
становлення і розвитку, вони
були серед перших на всіх ета-

пах життя колективу підприємства. Тоді всі від водія до директора будували. Енергетики,
технологи, інженери – всі мали
найактуальнішу на той час професію будівельника.
Раділи всьому: забили перші
палі – перемога, виріс перший
поверх третього корпусу
–
успіх. Нарешті з’явилася перша
продукція. А скільки енергії,
скільки ентузіазму! Та й як не
радіти. Адже ці люди власними
руками створили завод. Це була
їхня гордість, частина їхнього
життя!
З виходом на пенсію Бориса Єліневича в червні 1971 року
директором заводу призначено
Анатолія Петровича Корольова,
якого у 2010 році було удостоєно звання «Почесний житель
Боярки».
У 70-х роках середній вік
працівників молодого підприємства складав 24-25 років. Ось
чому одним із найважливіших
завдань, яке поставило перед
собою керівництво заводу, стала цілеспрямована наполеглива
робота із молоддю.

Продовження на стор. 10

На часі

2

ЖИТЕЛІ ПОДБАЛИ ПРО БЛАГОУСТРІЙ
Нещодавно проведено ямковий ремонт асфальтового покриття прибудинкової території будинку по вул. Білогородській, 51.
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КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РП
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ:
З 1 жовтня 2014 року вступає в
дію аварійне відключення
енергопостачання громадянам
в ранкові та вечірні години при
дефіциті потужності системи.

Придбання асфальту взяли на себе мешканці будинку, а ремонтні роботи виконали працівники дільниці
ремонту доріг КП «Боярське
БГВУЖКГ».
Маємо позитивний приклад співпраці жителів міста та
комунальників у скрутних фінансово-економічних умовах.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:

РОЗПОЧАТО РЕМОНТ «НАЙДІРЯВІШИХ» ДОРІГ МІСТА

Радісна новина для боярчан:
нарешті розпочато ремонт найпроблемніших ділянок дороги по
вулиці 50 років Жовтня.

Як повідомив майстер дільниці ремонту доріг КП «Боярське
ГВУЖКГ» Сергій Дзюбін, нині виконуються роботи по відведенню
дощових вод з вулиці 50 років Жовтня: «Вже зроблено «корито», куди
спускатиметься вода, яка раніше
стояла в дощову погоду на цій ділянці дороги».
Роботи по асфальтуванню дорожнього покриття на ділянках перед Тарасівським кільцем і по вул. 50
років Жовтня біля вул. Чернишевського виконує підрядна організація.
Також у планах комунальників виконати роботи по ремонту дорожнього
покриття по вул. Маяковського.

ПЕРЕЙШЛИ ВІД РОЗМОВ ДО ДІЛА
Каналізування історичної частини Боярки — тема доволі актуальна для багатьох жителів міста. Про технічні можливості підключення до центрального колектора вже йшлося під час кількох
попередніх зустрічей з громадою, ініційованих міським головою
Тарасом Добрівським та КП «Боярка-Водоканал».
6 вересня в міському Будинку
культури відбулось ще одне громадське обговорення щодо можливості підключення до центральної каналізації в історичній
частині міста, яке, зрештою,
плавно перетекло у конкретну
дію — створення кооперативу.
На зустріч з ініціативною
групою цього дня прибули головний інженер КП «БояркаВодоканал» Іван Москалюк та
головний спеціаліст Боярської
міської ради з комунальних пи-

тань Віктор Мазурець.
Під час зустрічі було обговорено питання технічної можливості підключення до каналізації
та попередньої оцінки вартості
виконання робіт з каналізування. Не секрет, що основне фінансове навантаження у зв’язку
із цим припадає саме на громадян, які хочуть підключитися до
колектора.
«Необхідно виготовити технічну документацію, яка стане
основою для розроблення про-

екту каналізування житлових
масивів історичної частини міста, — наголосив голова зборів
Валерій Шульга. — А таку роботу
можна виконати тільки гуртом.
Для зосередження організаційних та фінансових зусиль нам
необхідно створити кооператив».
Цю ідею учасники громадського обговорення підтримали.
В результаті рішенням зборів
було створено кооператив та обрано його голову — ним став Валерій Шульга.
Нині триває організаційна
робота по створенню кооперативу, а також розпочато перші кроки щодо виготовлення технічної
документації.

ЗАПИТУВАЛИ — ВІДПОВІДАЄМО

ЩО ТАКЕ ОСББ?

Сьогодні чимало говорять про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), адже за
ними— майбутнє багатоквартирного сектора ЖКГ. Процес створення ОСББ в Україні за останній рік активізувався. Та все ж жителі багатоквартирних будинків не квапляться перетворюватися з власників своєї окремо
взятої та відгородженої від решти світу квартири у співвласників цілого будинку, з усіма його схильними до
пошкоджень комунікаціями, дахами і безкінечними проблемами прибирання та благоустрою.

В Україні статус ОСББ визначається Законом України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Згідно із
статтею 1 цього Закону ОСББ — це
юридична особа, створюється власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання
неподільного та загального майна.
Під власним майном закон має
на увазі квартири та приміщення
нежитлового фонду, що належать
кожному члену ОСББ окремо. А
під спільним — підсобні та допоміжні приміщення житлового
комплексу, його конструктивні
елементи і внутрішньобудинкові
мережі, які належать усім членам ОСББ на праві спільної або
часткової власності (залежно від
функціонального призначення).
Закон
сьогодні
дозволяє
об’єднанню мешканців самому
збирати внески (або квартплату)
і раціонально їх використовувати.
Ідея ОСББ гарна ще й тим,

що дає можливість покращити
комфорт проживання мешканців будинку, при цьому дозволяє
працювати без сплати податків,
обов’язкових для підприємств —
юридичних осіб, на що ЖЕК витрачає значні кошти.
Основні переваги мешканців
будинку при створенні ОСББ:
•стають власниками майна та
приміщень загального користування в будинку;
•мають можливість створити
власну управлінську структуру
для вирішення проблеми утримання будинку;
•мають можливість покращити стан будинку і умови проживання у ньому;
•отримують механізм для
розв’язання проблем спільного
проживання у будинку;
•мають можливість контролювати якість ремонтних робіт
у будинку;
•розширюють
можливості для щоденного спілкування

мешканців будинку;
•мають реальні важелі впливу на порушників загальних домовленостей;
•обирають підрядників для покращення якості утримання будинку і скорочення загальних витрат;
•контролюють використання
видатків на утримання будинку
та прибудинкової території, дотацій і субсидій;
•можуть контролювати безпеку
проживання у будинку та використання прибудинкової території;
•можуть здавати в оренду місця загального користування з
метою отримання прибутку для
компенсації витрат.
Нині реалізується Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства до 2014
року, що передбачає до створення 45 тисяч об’єднань співвласників. В Україні вже діє 11250
ОСББ, а у Боярці — 16 таких
об’єднань.

теплотрасі біля будинку Сєдова, 9, риЗа першу половину вересня 2014
року:
нок «Молодіжний», магазин «Квар•дільниця благоустрою прово- тал»), ремонтно-будівельні — 7, ТПВ
дить роботи по підготовці до Дня — 49 (виконання даних заявок — 83 %).
Боярки — це прибирання прибор•За дорученням міського голови
дюрної території, покіс трави за
виконані роботи по окремому вводу
адресами: 40 років Жовтня, Волго- холодної води в квартирі пенсіонерградська, Хрещатик, парк Перемога;
ки по вул. Чкалова, 3, матеріали на
зрізано 5 аварійних дерев та 14 кро- виконання робіт були придбані деновано; замінено 14 ламп вуличного
путатом боярської міської ради Єдаосвітлення по вул.: Молодіжна, Біло- ковим Ю.І.
городська, Шевченка, Леніна, Хре•За кошти мешканців проводитьщатик. Проведено ямковий ремонт
ся поточний ремонт 1 та 4 під’їзду по
дороги по вул. Волгоградська, а також
вулиці 50 років Жовтня, 10.
за рахунок міського бюджету ведуться
•по підготовці до опалювального серемонтні роботи дороги та водовідве- зону 2014-2015 рр. проведені роботи, а
дення по вул. 50 років Жовтня.
саме: заміна кранів холодної води та за•аварійні виклики та виїзди за за- пірної арматури за адресами: Б. Хмельявками мешканців — 63: сантехніч- ницького, 98, Жуковського, 4, Білогоні— 18 (проведена заміна задвижок на
родська, 41, 43, Молодіжна, 65, 67.

Графік

вивезення твердих побутових відходів з приватного сектора у м. Боярка
Дільниця № 1
І та ІІІ субота місяця:
Шевченка, Лисенка, Прорізна, Нова,
Деснянська, Будаївська, Ягідна, Вишнева, Зоряна, Сонячна, Кібенка, Будьоного, Вокзальна, Азовська, Пролетарська, Лугова, Східна, Кооперативна,
Тарасівська, Лікарняна, Боярська.
Провулки: Вокзальний, Харківський,
Пролетарський, Лікарняний.
Дільниця № 2
II та IV субота місяця:
Матросова, Фестивальна, Агрономічна, Франка, Некрасова, Зелена, Декабристів, Загородня, Васильківська,
Піонерська, Першотравнева, Горького,
Артирелійська, Крилова, Амбулаторна,
Київська, Самійленка, Набережна, 1
Піщана, 2 Піщана, Комсомольська, Лісодослідна, Ясна.
Провулки: Зелений, Старий, Криворізький, Донбаський, П’ятигірський,
Васильківський, Матросова, Ринковий,
Байкальський, Озерний, Київський,
Радгоспний, Колгоспний, Волинський.
Тупік : Набережний.
Дільниця № 3
Кожного вівторка місяця:
Хрещатик, Сахалінська, Герцена,
Печерська, Коротка, Уральська,
Іркутська, Лазо, Волгоградська,
Полярна, Дачна, Зеленогірська,
Світлогірська, Лінійна, Заводська,
Будівельна, Дєжньова, 8 Березня,
Індустріальна, Космонавтів, Газова,
Капітальна, Бульварна, Сєдова, 40

р.Жовтня, Південно-Західна, Локомотивна, Підлісна, Коваленка, Магістральна (від круга до Хрещатика).
Провулки: Полтавський, Сумський.
Дільниця № 4
Кожна середа місяця:
Залізнична, Черешнева, Серафімовича, Петровського, Дзержинського,
Толстого,
Пастернака,
Фурманова, Богунського, Жуковського, Таращянська, Боженка,
Ворошилова, Саксаганського, Л.
Українки,Тургенєва, Островського,
Короленка, Рєпіна, Коцюбинського, 50р.Жовтня, Чернишевського,
Котовського, Квіткова, Чапаєва,
Мічуріна, Гоголя, Пушкіна, Щорса,
Маяковського, Молодіжна, Яблунева, Колгоспна, Магістральна,
Лєрмонтова, Тімірязєва.
Провулки: Тімірязівський
Дільниця № 5
Кожен четвер місяця:
Білогородська, Свободи, Партизанська, Калініна, Крупської, Кірова,
Миру, Енгельса, Радянська, Ленінградська, Б.Хмельницького, Леніна, Московська, Громова, Ватутіна,
Чкалова, Фрунзе, Возз’єднання,
Дніпровська, Садова, Жовтнева,
Хрещатик, Паркова, Лісова, Новобогданівська, Богданівська, Баумана, Кавказька, Руднєва.
Провулки: Білогородський, Сосновий, Малий, Житомирський, Лісний, Парковий, Жовтневий.
Тупік : Білогородський.

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні мешканці, відповідно до «Правил благоустрою міста» та затвердженого графіка вивозу твердих побутових відходів, доводимо до Вашого відома, що вивезення побутового сміття по Вашій вулиці відбувається з 8:00 год.
Наполегливо просимо виставляти сміття у відповідних сміттєвих мішках
та у відповідний до графіку день до 08:30 (інформація про графік у диспетчера).
Забороняється:
•викидати сміття з приватного сектора в контейнери багатоквартирних сміттєвих майданчиків і баків;

•звалювати гілля, ремонтно-будівельних відходів, меблів та інші габарити на сміттєві майданчики.
Для вивезення гілля та великогабаритного сміття необхідно попередньо зробити заявку до ЖКГ за тел.: 41-170, 40-357.
Мешканців, які не мають договорів на вивезення ТПВ, просимо терміново звернутися до ЖКГ (юридично-договірний відділ) та укласти договір для уникнення штрафів.
Вдячні за розуміння та співпрацю
Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ БОЯРЧАН!

У зв’язку зі зміною ціни газу з 01.07.2014 року постановами № 358 від
17.04.2014 р., № 699 від 13.06.2014 р. та № 957 від 11.07.2014 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановила КП «БГВУЖКГ» тарифи на теплову енергію:
•для потреб населення — 328,75 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), 394,50 грн.
за 1 Гкал (з ПДВ);
•для потреб бюджетних установ — 977,36 грн. за 1 Гкал (без ПДВ),
1172,83 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
•для потреб інших споживачів — 977,36 грн. за 1 Гкал (без ПДВ),
1172,83 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
Постанови № 358 та № 699 набрали чинності з 01 липня 2014 р.
Постанова № 957 набрала чинності з 01 серпня 2014 р.
Начальник КП «БГВУЖКГ»			
В. П. Богуславський

АКТ УА ЛЬНО
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ЦЕ НЕ СВЯТО, А ДЕНЬ ДЛЯ МОЛИТВИ

14 вересня Києво-Святошинська організація Української
спілки ветеранів Афганістану та
учасників бойових дій на території інших держав відзначила
свою 11 річницю.

Зранку боярські «афганці»
зібралися в парку Перемоги
біля заквітчаного державними
прапорами та прапором УСВА
пам’ятника воїнові-інтернаціоналісту. Щоб покласти квіти
на холодний навіть під спекотним сонцем граніт, щоб згадати своїх полеглих товаришів,
щоб вклонитися їхній світлій
пам’яті, щоб помолитися. Адже,
як зазначила голова Києво-Святошинської організації УСВА
Лариса Леонтіївна Козленко, це
«не свято, а день для молитви».
Серед присутніх — голова
Києво-Святошинської районної держадміністрації Сергій
Возний, міський голова Боярки. Тарас Добрівський, звертаючись до присутніх, зазначив:
«Ви свого часу пройшли сувору

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК НА ПІДТРИМКУ АКЦІЇ
«ДІТИ КИЇВЩИНИ — ВОЇНАМ АТО»
Одним із пріоритетних завдань ДНЗ-ЦРД «Джерельце» є патріотичне виховання дітей. Саме
патріотичне виховання створює
певні передумови громадянської
поведінки. А дошкільний вік, як
період становлення особистості,
має свої потенційні можливості
для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму.

школу життя. Зараз наші боярчани приходитимуть з війни,
їм буде дуже потрібна ваша
допомога. Я хотів би, щоб ви
взяли над ними піклування:
часом поділитися досвідом, чи
надати психологічну допомогу.
В цей непростий час потрібно
допомагати один одному, гуртуватися, об’єднуватися задля
майбутніх великих перемог».

Голова Боярського міського осередку УСВА Анатолій
Глушко наголосив, що серед
завдань воїнів — учасників
бойових дій — виховання молодого покоління. Адже давно
відомо: народ, який не хоче годувати свою армію, скоро буде
годувати чужу.
Радислав Кокодзей,
фото автора
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Дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити любити свою Батьківщину, шанобливо ставитися до
родини, поважати народні традиції і
звичаї, державну та рідну мови, національні цінності українського народу.
Сьогодні, у такий нелегкий для
нашої країни час, ми разом з батьками та дітьми співпереживаємо бідам

та проблемам України, особливо
людям зі східних регіонів нашої держави. На підтримку акції «Діти Київщини — воїнам АТО» в дошкільному закладі відбувся благодійний
ярмарок, на якому були представлені малюнки та вироби, виготовлені
руками дітей, вихователів і батьків.
Протягом дня батьки разом з дітьми
мали змогу підтримати акцію та
проявити свою небайдужість до долі
захисників нашої Батьківщини.
Зібрані кошти були направлені
у військовий госпіталь міста Києва
для лікування поранених з Іловайська. Батьки і вихователі дошкільного закладу продовжують збирати
теплий одяг, взуття та інші необхідні речі для дітей східних регіонів, що
залишилися без домівок.

Наталія Нєдовєсова,
вихователь-методист

Г У Р Т О М Д О П О М О ГЛ И В Е Т Е РА Н У

Інвалід Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій Григорій Маркіянович Процюк нещодавно звернувся до міського голови Тараса Добрівського зі своєю проблемою. Старий дах його
будинку по вулиці Іркутській протікає. Шифер для заміни вже є,
але щоб перекрити дах у старенького немає ні сили, ні коштів

Міський голова прохання
ветерана вислухав і пообіцяв
звернутися до боярських комунальників та підприємців. Вони
клич про допомогу Григорію
Процюку почули.
Як з’ясувалося, окрім шиферу для ремонту даху потрібно було ще чимало матеріалів.
Директор ТЦ «Веселка» Павло Яременко надав руберойд.
Приватний підприємець («Все
для дому») Ірина Орел надала
будівельні цвяхи. Дошки брус
надав приватний підприємець
(«Ельбрус-69») Валерій Дачієв,
а листкову оцинковану сталь
передав Андрій Баришевський
(ТОВ «ТВ Едем»).
Крім підприємців до роботи долучилися працівники КП
«Боярське ГВУЖКГ» та фахівці
однієї з будівельних фірм міста.
Григорій
Маркіянович
щиро вдячний усім, хто допоміг перекрити дах. Тепер ветерану не страшні осінні дощі та
зимові хуртовини.

ГІМНАЗИСТИ ПІДСОЛОДИЛИ ЖИТТЯ
ПОРАНЕНИМ БІЙЦЯМ

ВЕТЕРАНИ РОЗПОВІЛИ
ЛІЦЕЇСТАМ ПРО ВІЙНУ
Нещодавно члени Боярської
міської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці
та Збройних Сил України провели урок мужності для вихованців Боярського НОК Київського
військового ліцею ім. І. Богуна. З
майбутніми військовими зустрілися голова ради ветеранів Л. Л. Хоменко, полковник А. Л. Леоненко,
учасники бойових дій А. А. Смородина та П. І. Вансовський, учасник
війни В. Г. Горбань. Ветерани поділилися з підростаючим поколінням спогадами про Велику Вітчизняну війну.

Шоколадки та малюнки учнів Боярського НВК «Гімназія — ЗОШ І ст.»
допомагають пораненим бійцям швидше одужати та стати на ноги.
На зібрані благодійні внески
вчителі та школярі гімназії вирішили зробити для пацієнтів
Ірпінського військового госпіталю сюрприз. Неочікуваний,
яскравий, креативний, солод-

Затверджено рішенням виконавчого комітету
Боярської міської ради від 09.09.2014 за № 44/6

Порядок
видачі та обліку посвідченьчленів громадських формувань з охорони
громадського порядку та державного кордону.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2230
від 04 вересня 2014 року								

м. Боярка

Про визначення кандидатів та присвоєння звання «Почесний житель міста Боярка» у 2014 році

Керуючись ч. 2 ст.43 Закону Україну «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 15 р. 4 Києво-Святошинської районної Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних свят, ювілейних дат, міської Програми розвитку культури на 2014 рік, до рішення
Боярської міської ради від 06 вересня 2012 року за № 24/1124, з метою заохочення і стимулювання жителів, працівників підприємств, установ та
організацій міста, об’єднань громадян, посадових осіб органів місцевого самоврядування за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної
сфери м. Боярка, збагачення національної інтелектуальної та культурної спадщини, плідну громадську діяльність, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Визначити кандидатів та присвоїти звання «Почесний житель міста Боярка»:

-Демидовій Ірині Львівні — 04.12.1954 року народження, засновник, співвласник та ідейний лідер елітних приватних навчально-виховних комплексів для дітей у м. Боярка, які є єдиними закладами такого типу в Україні і не мають аналогів за кордоном;
-Петриченко Марія Луківна — 10.07.1944 року народження, пенсіонерка, з 1967 до 1990 рр. депутат Боярської міської ради, з 1975 до 1990 — член
виконавчого комітету Боярської міської ради; нагороджена медалями «Ветеран праці» та «В пам’ять 1500-ліття Києва»;
-Сінаюк Ганна Василівна — 07.02.1943 року народження, пенсіонерка, член Боярської міської організації ветеранів війни та праці; нагороджена медаллю «Ветеран праці».
2.Вручити нагрудні знаки встановленого зразка та дипломи під час святкування Дня Боярки на головній сцені міста.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільні депутатські комісії та заступника міського голови В. М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА						

кий, духмяний та головне – від
щирого серця.
У волонтерів він викликав
просто дитяче захоплення, а у
бійців – навіть сльози розчулення.

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

1. Цей Порядок розроблено з метою організації видачі та обліку посвідчень
членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону у відповідності до Постанови КМ України від 20 грудня 2000 року
за № 1872 (далі — посвідчення).
2. Для отримання посвідчення керівник організації надає до виконавчого комітету Боярської міської ради довідку про проходження членом громадського формування відповідної правової та спеціальної підготовки в органах
внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби України.
3. У виконавчому комітеті Боярської міської ради ведеться реєстраційний журнал з обліку виданих посвідчень (далі — журнал). Відповідальним
за ведення журналу визначається спеціаліст по зв’язках з громадськістю.
4. Право підпису посвідчення за умови надання довідки, згаданій в п. 2
цього Порядку, та занесення відповідного запису до реєстраційного журналу крім міського голови мають заступники міського голови, секретар
Боярської міської ради та керуючий справами виконавчого комітету Боярської міської ради.
5. Посвідчення видається терміном на три роки.
КЕРУЮЧА СПРАВАМИ			
М. А. РЯБОШАПКА

Власна думка
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НА КОНТРОЛІ ГРОМАДИ

ТОЧКА ЗОРУ

КОНФЛІКТ НАВКОЛО ПАРКУ
Громадська
організація
«Народна Рада Боярки» звертає увагу мешканців міста на
конфліктну ситуацію, яка виникла навколо низки рішень Боярської міської ради. Зокрема,
йдеться про рішення міської
ради щодо багатоповерхової
житлової забудови в парку, поблизу басейну «Прометей». Це
може позбавити громаду чималої площі зелених насаджень: у
результаті такого будівництва
територія парку ім. Т. Г. Шевченка зменшується більше ніж на
2 га.
Це питання в чергове було
порушено під час останньої
49 сесії 4 вересня. До порядку
денного було включено питання «Про відміну рішення
сесії Боярської міської ради
від 25.04.2013 р. № 32/1515
«Про затвердження території
зелених насаджень загального
користування парку Перемоги та парку ім. Т. Г. Шевченка
в м. Боярка». Також з голосу
було внесено питання «Про
відміну рішень № 32/1516 від
25.04.2013 року
«Про розроблення детального плану
території під будівництво житлово-готельного
комплексу
із спортивно-розважальним
центром» та № 34/1535 від
05.07.2013 року «Про затвер-
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ГОЛОСУВАЛИ ПРОТИ «ДЕРИБАНУ» ПАРКУ

Не вщухають пристрасті навкодження детального плану території під будівництво жит- ло питання щодо парку ім. Т. Г. Шевченка. Це говорить про те, що гролово-готельного
комплексу мадськість міста щиро вболіває за
із спортивно-розважальним збереження зелених зон міста.
центром».
При розгляді цього питання
На пленарному засіданні 49
16 депутатів проголосували проти сесії Боярської міської ради дебудівництва в парку: Арчаков А. путатам до розгляду було запроМ., Блик З. О., Божок В. О., Гур- поновано проекти рішень «Про
нак Л. Д., Демидов О. В., Казаков відміну рішення сесії Боярської
Ю. Ю., Коваленко В. С., Кова- міської ради від 25.04.2013р. №
ленко С. С., Кривенко В. В., Кру- 32/1515 «Про затвердження тешинська Л. А., Лемза Б. В., Неу- риторії зелених насаджень запокой С. Г., Очкур В. І., Сафонов гального користування парку
В. М., Тетянюк С. М., Чмут Є. В. «Перемоги» та парку «ім. Т.Г.
А для прийняття рішення і збере- Шевченка» в м. Боярка», а таження зелених насаджень потріб- кож «Про відміну рішень №
32/1516 від 25.04.2013 року «Про
но не менше 23 голосів.
Не підтримали проекти рі- розроблення детального плану
шення: Борецький О. П., Донець території під будівництво житлово-готельного комплексу із
В. П., Іванченко В. В., Матейко спортивно-розважальним ценА. В., Михальов Є. В., Мірзаєв тром» та №34/1535 від 05.07.2013
А. Н., Пасько С. П., Поліщук О. року «Про затвердження деП., Рябич О. М., Скринник О. Г., тального плану території під буУкраїнець Р. О., Ялий Г. І., Яник дівництво житлово-готельного
Я. М., Яременко Л. М., а також комплексу із спортивно-розваДобрівський Т. Г.
жальним центром».
У пленарному засіданні сесії
Частина депутатів Боярської
не брали участь такі депутати: міської ради не підтримала ці
Боднюк О. В., Видря О. В., Воро- проекти. Ми поцікавились у дешилова Л. В., Дарага В. І., Єдаков яких із них, чому вони проголоЮ. І., Кокурін М. І., Колесніков сували саме так.
Олексій Скринник: «На розЮ. А., Михайлова С. Є., Паливода Д.І., Пацьора К. Г., Харчук Н. гляд сесії було запропоновано
проекти про відміну раніше
Ф., Яструбецький І. М.
прийнятих рішень по паркових
Виконком ГО «Народна Рада Боярки»
зонах і, зокрема, парку ім. Т. Г.
(О. Степаненко, В. Яровий,
Шевченка. Але з їх відміною
С. Камінська та інші)
вступає у дію рішення від 2008

року, в якому взагалі не зазначено площу парку. Це рішення
дозволяє проводити будівництво у парку будь-де. Я категорично проти цього. Якщо вже
відміняти щось, то всі рішення,
прийняті по парку. А натомість
прийняти нове, яке має надати
цій ділянці статус парково-рекреаційної зони. У цьому рішенні вказати площу і додати
кадастровий план парку. За таке
рішення я буду голосувати».
Євген Михальов: «Не підтримав запропоновані проекти
рішень тому, що відміна діючого рішення може призвести до
повного «дерибану» парку. На
мій погляд, необхідно затвердити нормальний Генплан. У
ньому чітко визначити територію парку. А також принагідно
з’ясувати законність перебування на території нинішньої
паркової зони існуючих забудов. Наприклад, гаражного кооперативу «Берізка».
Олександр Борецький: «Я
був одним із тих, хто свого часу
наполягав на визначенні меж
паркових зон Боярки, бо місто не може бути без парків. Я
не підтримав згадані проекти
рішень на 49 сесії. Чому? Відміна рішення про визначення
меж парків призведе до того,
що дана територія автоматично
перейде до земель запасу міста
Боярка. І кожен, хто встигне
подати заяву до міської ради
про виділення земельної ділян-

ки, матиме законне право на її
отримання. А я хочу, щоб моїм
дітям було де дихати свіжим повітрям».
Свій коментар надав секретар
Боярської міської ради Ярослав
Яник: «Рішенням Боярської
міської ради від 25.04.2013 р.
№ 32/1515 «Про затвердження
території зелених насаджень
загального користування парку Перемоги та парку ім. Т. Г.
Шевченка в м. Боярка», фактично встановлені межі території зелених насаджень у парках,
які відповідають дійсності (реально). До них не входить ділянка 0,7 га (дерева там відсутні), яка перебуває в оренді ТОВ
«Києвосвятошинськмехбуд» з
3.07.2012 р. за адресою вул. Б.
Хмельницького 72-б. Відміна
рішення Боярської міської ради
від 25.04.2013 р. № 32/1515 жодним чином не скасовує договір
оренди та не виключає будівництво будь-яких об’єктів за вищевказаною адресою.
Рішенням Боярської міської ради 32/1516 від 25.04.2013
р. доручено виконкому БМР
розробити детальний план території під будівництво житлово-готельного
комплексу
із
спортивно-розважальним
центром за адресою вул. Б.
Хмельницького 72-б на ділянці
площею 0,7 га (а не на 2 га як
стверджується у зверненні)».

КОМЕНТАР ТОВ «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКМЕХБУД»

МІС ТОБУДІВНА ДОЦІЛЬНІС ТЬ ПРОЕКТ У

Стан житлового фонду та питання
забезпечення житлом — це найгостріші проблеми сьогодення Боярки, на
відміну від інших міст Києво-Святошинського району. На жаль, молоді боярчани, які потребують житла,
змушені шукати його у найближчих
містах та селах. Саме це впливає на
відтік молоді з міста та перетворення
Боярки у «місто пенсіонерів».

Розвиток Боярки в історичному
плані пов’язаний із розвитком промислових підприємств, зокрема, газової промисловості у 1950-х роках та
пізніше заснованого заводу «Іскра».
До цього Боярка була селищем з переважно індивідуальною забудовою
та санаторно-курортними закладами.
Центральна
частина
міста,
квартали багатоповерхової забудови розвивалися паралельно з розвитком промислових підприємств.
Зростав житловий фонд, з’являлися
інженерні мережі та об’єкти: водозабірні та очисні споруди, котельні,
дороги, соціальні об’єкти тощо.
Зрозуміло, що міське господарство, яке експлуатується 60-65 років
зношене до аварійного стану. Для вирішення цього питання місто Боярка
потребує залучення інвестиційних
коштів шляхом будівництва житла,
оскільки відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011
№ 3038-VI забудовники зобов’язані
взяти участь у розвитку інфраструктури міста шляхом сплати пайового
внеску у розмірі від 1 до 10 відсотків
кошторисної вартості проекту.

Житлове питання нашого міста
набагато ускладнюється незадовільним технічним станом споруд
довоєнного та в основному післявоєнного житла, а також житлового
фонду, збудованого у 50–70-х роках
минулого століття, загальний обсяг
якого складає значну частину від
всієї житлової площі в Боярці.
Більшість людей проживає у
приміщеннях, які мають незадовільний стан, оскільки вони вичерпали свій термін експлуатації та потребують капітальної реконструкції
чи знесення. Велика частина мешканців проживає у гуртожитках та
«комунальних квартирах», де живуть два, а то й більше квартиронаймачів із забезпеченням значно
меншою, ніж передбачено нормативами, площею на людину.
Залишилось і тимчасове повоєнне житло (бараки), а також житло
першого періоду індустріального
домобудування, так звані «хрущовки» (2-5-поверхові) особливо по
вул. Маяковського.
Строк
експлуатації
п’ятиповерхівок першого періоду індустріального домобудування складає
лише 50 років, а одно — та двоповерхівок давно вичерпався. Ще слід
враховувати, що в цих будинках
фактично не проводилися планові,
поточні і капітальні ремонти.
У 2013 році був затверджений
Детальний план території під будівництво житлово-готельного комплексу із спортивно-розважальним
центром по вул. Б.Хмельницького
72-Б в м. Боярка.

ОГОЛОШЕННЯ

Презентація проекту детального плану території під будівництво багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна,
вул. Чернишевського та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка відбудеться
23 вересня 2014 р. о 15:00 у приміщені виконавчого комітету
Боярської міської ради (вул. Білогородська, 13)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Виконавчий комітет Боярської міської ради повідомляє, що пропозиції до проекту детального плану території під будівництво
багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна, вул.
Чернишевського та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка в порядку,
встановленому Постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні», — не находили.
Громадські слухання щодо проекту детального плану території під будівництво багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна, вул.
Чернишевського та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка — завершено.

Відповідно до Детального плану
території, передбачається, що під
забудову використовуватиметься
0,7 га, про що ТОВ «Києво-Святошинськмехбуд» має укладений договір оренди з Боярською міською
радою. Разом із житлом передбачено побудувати спортивні та соціальні об’єкти: тренажерний зал,
дитячий садок, готель. Окрім території житлово-готельної забудови
пропонується озеленення паркової
території (2,00 га): облаштування
пішохідних доріжок, освітлення,
передбачено територію під активний спортивний відпочинок (футбольне міні-поле та тенісний корт)
для дорослих, а також територія для
дитячого розважального комплексу.
Планується до цього проекту
долучити реконструкцію басейну,
який багато років не діє і поступово
руйнується.
Але ж і на цьому «захисники парку» вирішили спекулювати, дезінформуючи громадськість, що начебто забудовник має намір забудувати
частину зелених насаджень — парку.
Вони не врахували, що ці 2 га є додатковим навантаженням на забудовни-

ка, але водночас одним із кроків до
початку відродження самого ж парку.
Розглядаючи цей проект потрібно взяти до уваги, що засади
для створення проекту формувалися багато років підряд, а не так, як
це трактують окремі «активісти»:
ось нібито сьогодні з’явилась група
корупціонерів і захопила парк під
будівництво житла, нібито хочуть
знищити паркову зону.
Парк імені Т.Г.Шевченка існуючим генеральним планом, який розроблений у 1970-х роках, запланований як зона спортивно-оздоровчого
призначення. Тому на цій території
у 1980-х роках розпочато будівництво
стадіону, збудовано басейн, а територія, за яку так вболівають «активісти»,
позначена як зона міської забудови.
І відповідно для розвитку
спортивно-оздоровчої зони було
заплановано збудувати готельноспортивний комплекс на основі
державної програми будівництва
інфраструктури «ЄВРО — 2012».
Забудовником було визначено ТОВ
«Києво-Святошинськмехбуд» про
що є відповідні рішення Київської
облдержадміністрації.

З відомих причин програма інфраструктури «ЄВРО — 2012» була
скорочена і цей об’єкт був виключений. Оскільки для реалізації вказаної програми витратилися кошти на
розробку проектної документації,
було прийняте рішення будувати
житлово-готельний комплекс із
спортивно-розважальним центром
відповідно до генерального плану.
Ідея розвитку міста і вирішення
житлової проблеми не нова і, мабуть, не єдина в нашому випадку, та
очікувати виділення бюджетних коштів в тому стані, в якому знаходить
країна, безнадійно.
Звертаємо також увагу на те, що
протягом багатьох років і донині зелені насадження — парк Т. Шевченка
занедбаний і знаходиться в захаращеному стані, його територія перетворена на смітник та звалище будівельного сміття, зелені насадження — парк
перетворено на «дикий і брудний ліс»,
по якому небезпечно ходити, освітлення немає, гори сміття, протоптані
пішохідні доріжки тощо.
За всі роки «активістами» нічого
не зроблено для розвитку даної території, не встановлені лавочок, не
прокладено доріжок, не проведено
освітлення… А саме лише час від часу
прибирання сміття, переважно школярами на суботниках, не вирішить
проблем паркової зони. Виходячи із
цього, виникає запитання: чиї інтереси обстоюють «активісти»? Навряд
чи жителів міста, оскільки блокується будь-яка можливість розвитку, в
результаті чого боярчани втрачають
шанс мати достойне місце для відпочинку із спортивно-оздоровчим
майданчиком, можливість вирішення житлових проблем, а в результаті
— маємо руїни фундаментів, старий
занедбаний басейн, а навкруги сміттєзвалище та притон для наркоманів.
Рішенням
міської
ради
від
25.04.2013 р. № 32/1515 «Про затвердження території зелених насаджень
загального користування парку «Перемоги» та парку «ім. Т.Г. Шевченка» в м. Боярка», було встановлено
орієнтовну площу парку «Перемоги»
та парку «ім. Т.Г. Шевченка» з визначенням межі територій парків.
Відповідно до схеми парку ім. Т.Г.
Шевченка показано територію, яка
планується під будівництво житлово-готельного комплексу із спортивно-розважальним центром в м.
Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72-б
забудовником ТОВ «Києво-Святошинськмехбуд».

19 вересня 2014
№18 (252)

МІСЬкі Новини

«ВІТАМІНИ» – ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ

Щорічно в Україні на початку за безпечний рух». Учасники
вересня проводиться суперфінал демонстрували свої вміння та
клубу веселих та кмітливих юних кмітливість у трьох конкурсах:
інспекторів руху, в якому зма- візитка «Вмикай увагу, ти на
гаються переможці зональних дорозі»; конкурс новин «ЮІР
турів.
– NEWS»; музичне домашнє завдання «ДАІ – FM»
Цього року фіналістів 18Команда Київської області
го фіналу КВН ЮІР гостинно «Вітаміни» Боярської ЗОШ №
приймала Пуща-Водиця. У цій 3 стала найкращою і недосяжгрі зустрічалися команди м. Ки- ною для інших команд, адже
єва, м. Одеси, Чернівецької та у всіх конкурсах здобула макКиївської областей.
симальну кількість балів. Діти
Фінальна гра проходила під отримали нагороди та найкращі
девізом: «Молоде покоління вітання від начальника Депар-

таменту ДАІ МВС України, генерал-майора міліції Анатолія
Сіренка.
Учні, вчителі Боярської
ЗОШ № 3 та батьки вітають
наших учасників команди з
впевненою
перемогою всеукраїнського рівня: Некрасова
Михайла – капітана команди,
Шубу Владислава, Кудрявцеву Марію, Романенка Олексія,
Мирончук Анну, Бондаренко
Анастасію, Кобець Інну, Кавецького Євгена, Харченка
Олексія, Гранюкову Анну, Гаращенко Ольгу, Стороженка
Руслана, Євдокименка Ярослава, Пархомчука Максима, Нежиборського Святослава.
Особливі слова вдячності
незмінним керівникам команди, талановитим педагогам та
режисерам Вікторії Кучеренко,
Оксані Мирончук.
Бажаємо команді «Вітаміни» майбутніх перемог, творчих
злетів, завжди бути гордістю нашої школи, міста і країни.
Стелла Михайлова,
директор Боярської ЗОШ № 3

ФОТОФАКТ

ДЕНЬ СПОРТУ В ЛІЦЕЇ
12 вересня юні ліцеїсти-богунівці присвятили спортивним
змаганням, адже цього дня в
Україні відзначався День фізичної культури та спорту.
Шикування на плацу, барабанний дріб, підняття Державного прапора України.
Майбутню військову еліту нашої держави привітав
міський голова Боярки Тарас
Добрівський. Він побажав богунівцям міцного здоров’я та
успіхів у навчанні, а також вручив символічний подарунок –
футбольний м’яч.
Під звуки барабанів ліцеїсти
вирушили на спортивні змагання.

НЕ ГОВОРІТЬ ЗА КЕРМОМ ПО
МОБІЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ!

Так, станом на 5 вересня
2014 року на території Київської області скоєно 97 наїздів
на велосипедистів, внаслідок
чого 10 осіб загинуло та 74 особи отримали тілесні ушкодження. Скоєно 377 наїздів на пішоходів, внаслідок чого 94 особи
загинуло та 300 осіб отримали
тілесні ушкодження.
За участю мототранспорту
в період з 1 січня по 5 вересня
2014 було скоєно 258 дорожньотранспортних пригод, в яких 25
осіб загинуло та 230 отримали
тілесні поранення.
Супутніми причинами скоєння ДТП є порушення водіями
вимог правил дорожнього руху.
Мова йде про користування водіями під час керування транспортними засобами мобільними телефонами, не обладнаними
пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук

«ЗЕНІТ» ПРИЙМАВ
СПОРТСМЕНІВ РАЙОНУ
Районний захід з нагоди Дня
фізкультури і спорту на території
стадіону «Зеніт» відкрився хвилиною мовчання в пам’ять загиблих за незалежність та цілісність нашої держави.
12 вересня присутніх вітали
голова Києво-Святошинської
районної
держадміністрації
Сергій Возний, голова райради
Людмила Шевчук, міський голова Тарас Добрівський, трикратна олімпійська призерка Віта
Якимчук та ін.
Крім короткої офіційної
частини програма свята перед-

бачала турнір з футболу між групою тренерів ДЮСШ, показові
виступи дзюдоїстів, вихованців
тренера Романа Маціпури, важкоатлетів під керівництвом заслуженого тренера України Сергія Тетянюка та прихильників
тхеквондо.
Вітаючи спортсменів з їх професійним святом, міський голова Боярки Тарас Добрівський
нагадав, що Боярська міська
рада надала кошти для обладнання важкоатлетичної спортивної зали в гімназії. А також
подарував всім школам м’ячі.
Радислав Кокодзей

УРОК МУЖНОСТІ
12 вересня у Боярській ЗОШ
№ 5 відбувся урок мужності. На
захід були запрошені бійці батальйону «Азов», які в актовій залі
виступили перед старшокласниками. Організатори – вчитель фізики Оксана Біленко та вчитель
географії Наталія Петруньок.

малювали малюнки для наших
захисників. Ці обереги, листи
та малюнки були урочисто вручено бійцям учнями 6-А та 9-А
класів.
Згодом
бійці
батальону
«Азов» взяли участь у відкритті «Малих олімпійських ігор».
«Справжні захисники БатьківДо цього уроку учні готу- щини мають бути сильними та
валися заздалегідь. На уроках витривалими», – говорили діпраці дівчата разом з учителями тям шановні гості, бажаючи їм
виготовляли ляльки із ниток, здоров’я, успіхів у навчанні та
які з давніх-давен служать обе- перемог у спортивних змаганрегом від хвороб і нещасть. Та- нях.
кож учні написали листи та на-

ПРИВІТАЛИ РЯТУВАЛЬНИКІВ

ВДАІ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОВІДОМЛЯЄ:

У вересні ДАІ проводить комплексні відпрацювання під умовними назвами: «Увага! На дорозі
пішоходи та веломототранспорт»
і «Мобільний телефон».
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(провідні та Bluetooth-гарнітури,
навушники тощо).
Такі дії суттєво відволікають водіїв від керування автомобілями, знижують їх увагу та
рівень контролю за дорожньою
обстановкою, що призводить до
створення аварійних ситуацій
іншим учасникам дорожнього
руху, а нерідко – і до дорожньо-транспортних пригод. А також призводять до накладення
штрафу за ст. 122 ч. 2 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення у розмірі 424510 грн.
ДАІ ВІДВІДАЛО
БОЯРСЬКІ ШКОЛИ
З початку начального року
працівниками Державтоінспекції
Києво-Святошинського
району були відвідані школи
нашого міста. Для учнів початкової школи проведено уроки з
правил дорожнього руху. Особливу увагу приділяли необхідності бути уважними та обережними під час руху поблизу
дороги.
Олег Лупіч

ДОПОМОЖІТЬ
ПОГОРІЛЬЦЯМ
Велике лихо спіткало сім’ю боярчанки Валентини Борисенко. Її родина у буквальному розумінні залишилася без даху над головою. 9 вересня
сталася пожежа, під час якої вщент
згоріли горище та дах її приватного
будинку.
Валентина Іванівна та дві її дочки Окса на і Тетяна у розпачі. Онука Максима через пожежу мусили
відправити до третьої доньки Ольги
у Переяслав-Хмельницький, адже
дитині треба ходити до школи, десь
робити уроки тощо. Чоловіка господині – Володимира Борисенка наразі
немає в Україні, він у довготривалому
відрядженні.
Сьогодення посилено випробовує на міцність здатність до благодійності жителів України та, зокрема,
нашого міста. Ми допомагаємо воякам, біженцям, мешканцям звільнених та захоплених територій. А поруч
із нами люди, які пережили пожежу.
Пані Валентина звертається до небайдужих земляків з проханням про
допомогу. Потрібні якісь меблі, цегла
та шифер тощо.
На місце пожежі прибули міський
голова Тарас Добрівський та депутат міської ради Костянтин Пацьора.
Погоджено питання щодо надання
транспорту для вивезення будівельних уламків. Також розглядається
питання щодо надання матеріальної
допомоги погорільцям.
Щоб надати допомогу родині Валентини Борисенко, зв’яжіться за телефонами: (096) 194-72-04 (Валентина), (063) 336-06-42 (донька Тетяна).

17 вересня рятувальники,
працівники соціального захисту
та пожежної охорони відзначали
своє професійне свято.
Зі святом рятувальників –
бійців дев’ятого Державного
пожежно-рятувального
загону 33-ї пожежно-рятувальної
частини – привітали голова
Києво-Святошинської райдержадміністрації Сергій Возний,
начальник Києво-Святошинського районного відділу державної служби надзвичайних
ситуацій Олександр Козленко,
голова Ради ветеранів ДСНС
Києво-Святошинського району Анатолій Лихацький та інші.
Ключовий момент святкового заходу – покладання квітів
біля пам’ятної стели та вшанування пам’яті тих, хто віддав
своє життя, рятуючи інших.

Образ Божої Матері «Неопалима купина» рятувальники
вважають своїм оберегом. Тож
символічно, що цього дня парафія храму на честь ікони Божої
Матері «Неопалима купина»,
яка знаходиться на території
пожежної частини, відсвяткувала храмове свято. Святу Божественну Літургію відслужив
настоятель храму протоієрей
Павло Найденов, йому співслужили священики Максим
Кравчук та Василь Лило.
Цього дня кращі працівники ДСНС були нагороджені
грамотами та подяками.
При нагоді зазначимо: це
свято для наших рятувальників
провів районний будинок культури, ведуча – Світлана Ляшук.
Радислав Кокодзей,
фото автора

TV-маршрут
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Понеділок, 22 вересня
УТ 1
06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:50 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:35 Про головне
10:30 Д/ф «Берлін — 1885. Наступ
на Африку»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро» (1)
13:00 Новини
13:25 Вікно в Америку
13:45 Погода
13:50 Д/ф «Розп’яття. Священний
скандал»
14:55 Погода
15:00 Книга ua
15:40 Euronews
15:50 Погода
15:55 Т/с «Сержант Рокка»
17:55 Погода

18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «Контингент. Єгипет.
Нескінченна війна на Сході»
22:15 Дреди епохи
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Міняю жінку»
11:15 «Шість кадрів»
12:00 ТСН
12:25 Т/с «Терпкий смак кохання» (1)

13:50 Х/ф «Легенда № 17»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали — 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:25 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Гроші»
23:35 «Казкова Русь»
00:15 ТСН
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 «Новини»
09:20 Х/ф «Мамине кохання»
11:15 Т/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:25 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:25 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»

18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Батько Матвій»
22:40 Т/с «Мосгаз»
00:30 Х/ф «Байкери»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки— ніндзя» (1)
08:55 М / с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор» (1)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів
ICTV

05:55 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
06:40 Факти тижня з О. Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Х/ф «Мисливці за привидами»
12:05 Х/ф «Мисливці за привидами-2»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Мисливці за привидами-2»
14:45 Х/ф «Таксі-3»
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Таксі-3»
16:55 Х/ф «Таксі-4»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К. Стогнієм
20:25 Дістало!
21:20 Свобода слова з А. Куликовим
00:10 Х/ф «Повернення героя» (2)
СТБ
05:25 «У пошуках істини. Таємна
зброя 3-го Рейху»
06:10 «Вікна-Новини» Спецрепортаж
07:00 «Все буде добре!»
08:55 «Зіркове життя. Зірки із
небайдужим серцем»
09:50 Х/ф «Спортлото-82» (1)
11:40 Х/ф «Дозвольте вас поцілувати на весіллі» (1)
13:35 «Битва екстрасенсів»

14:55 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:15 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:10 «Куб — 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні — 6»
00:00 «Один за всіх»
Новий Канал
05:55 Kіds Tіme
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Скубі-Ду: корпорація
«Загадка»
07:00 Kіds Tіme
07:00 Т/с «Татусеві дочки»
08:00 Шоуманія
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
11:20 Т/с «Вороніни»
16:35 Шоуманія
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревізор
21:40 Пристрасті за Ревізором
23:05 Х/ф «Ейс Вентура: поклик
природи» (2)
01:00 Абзац!
НТН
06:05 Х/ф «Професія — слідчий»
(1)
08:30 «Правда життя. Професія —
працівник зоопарку»
09:00 «Агенти впливу»

09:50 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів — 2» (1)
11:45 Т/с «Шериф» (1)
15:20 Т/с «Павутиння — 7»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь — 3» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес
— 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк — 4» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події тижня c О. Панютою
06:50 Ранок з Україною
007:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Якщо ти не зі мною» (1)
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Особливо небезпечний» (3)
01:35 Т/с «ОСА» (1)

Вівторок, 23 вересня
УТ 1
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:50 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:45 Про головне
10:35 Погода
10:45 Уряд на зв’язку з громадянами
11:25 Д/ф «Український пересмішник. А. Сова»
11:55 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро» (1)
13:00 Новини
13:25 Час-Ч
13:35 Погода
13:40 Хочу бути
14:00 Погода
14:15 Фольк-musіc
15:30 Погода
15:40 Euronews

16:00 Т/с «Сержант Рокка»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «Контингент. Єгипет.
Нескінченна війна на Сході»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали — 2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь»
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка»
13:25 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» (1)
14:30 «Сімейні мелодрами»
15:40 «Сімейні мелодрами — 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали — 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:25 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Територія обману»
23:35 М/с «Мультибарбара»
00:15 ТСН
Інтер
05:35 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Батько Матвій»
11:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:25 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:40 «Судові справи»

15:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Батько Матвій»
22:40 Т/с «Мосгаз»
01:50 Д/с «Історія Світу»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів
ICTV

05:50 Свобода слова з А. Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:30 Т/с «Пастка»
12:30 Т/с «Прокурорська перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська перевірка»
14:05 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:10 Т/с «Літєйний»
16:40 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-7»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:25 Цивільна оборона
21:15 Т/с «Літєйний»
22:15 Факти. Вечір (російськомовний випуск)
22:30 Х/ф «Розбірки у маленькому Токіо» (2)
00:10 Голос Америки
СТБ
05:10 «У пошуках істини. Галина
Брежнєва — крах кремлівської
принцеси»
05:55 «Вікна-Новини»
06:30 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя. Фатальне
кохання холостяків»
09:10 Х/ф «Любов не ділиться на
два» (1)
12:55 «Битва екстрасенсів»
14:55 «Все буде смачно!»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю — 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю — 3»
23:55 Х/ф «Любов не ділиться на
два» (1)
Новий Канал
05:55 Kіds Tіme
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Татусеві дочки»
08:00 Шоуманія
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
11:20 Т/с «Крок за кроком»
16:35 Шоуманія
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Т/с «Фізрук»
22:00 Х/ф «Неваляшка» (2)
00:00 Абзац!
НТН
04:30 «Свідок»
05:00 «Легенди карного розшуку»
05:20 Х/ф «Професія — слідчий»
(1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Ризиковане життя. Миючі

засоби»
13:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Зовнішнє спостереження»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь — 3» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес
— 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк — 4» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Листи на склі» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить Укрїна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-6» (2)
03:00 Події

Середа, 24 вересня
УТ 1
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:50 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:45 Про головне
10:35 Погода
10:45 Перша шпальта
11:20 Д/ф «Стефан Турчак. Партитура долі»
11:55 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро» (1)
13:00 Новини
13:25 Час-Ч
13:35 Погода
13:40 Школа Мері Поппінс
13:55 Хто в домі хазяїн?
14:15 Українського роду
14:40 Як ваше здоров’я?
15:45 Euronews
16:05 Погода
16:20 Х/ф «Запрошення»
17:55 Погода

18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали — 2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь»
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка»
13:25 Т/с «Терпкий смак кохання»
(1)
14:30 «Сімейні мелодрами»

15:40 «Сімейні мелодрами — 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали — 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:25 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Інспектор Фреймут»
00:15 ТСН
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Батько Матвій»
11:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:25 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується

кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Батько Матвій»
22:40 Т/с «Мосгаз»
01:50 Д/с «Історія Світу»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів
ICTV
04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Факти
05:35 Світанок

06:35 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-7»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-7»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:25 Т/с «Пастка»
12:30 Т/с «Прокурорська перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська перевірка»
14:00 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:10 Т/с «Літєйний»
16:35 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-8»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:25 Перша вітчизняна: другий
фронт
21:10 Т/с «Літєйний»
22:10 Факти. Вечір (російськомовний випуск)
22:25 Х/ф «Механік» (2)
00:20 Голос Америки
СТБ
05:35 «У пошуках істини.
Отаманша Маруся: таємниця
терористки»
06:20 «Вікна-Новини»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Зіркове життя. Біс в ребро»
09:50 «Врятуйте нашу сім’ю — 3»

13:00 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «МайстерШеф — 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МайстерШеф — 4»
00:05 Нічний ефір
Новий Канал
05:55 Kіds Tіme
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Татусеві дочки»
08:00 Шоуманія
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
11:20 Т/с «Вороніни»
16:35 Шоуманія
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Т/с «Фізрук»
22:00 Ревізор
00:10 Абзац!
НТН
05:20 Т/с «Зовнішнє спостереження»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:30 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Ризиковане життя. Кава»

13:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Зовнішнє спостереження»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Удар у відповідь — 3» (2)
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес
— 3» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк — 4» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Листи на склі» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-6» (2)
03:00 Події
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Четверг, 25 вересня
УТ 1
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
07:50 Ера бізнесу
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:50 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:45 Про головне
10:35 Погода
10:45 Слідство. Інфо
11:20 Д/ф «Сміхотворець Павло
Глазовий»
11:55 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро» (1)
13:00 Новини
13:25 Час-Ч
13:35 Погода
13:40 Кордон держави
13:55 Світло
14:30 Погода
14:40 Надвечір’я
15:40 Euronews
16:00 Погода

16:15 Х/ф «Велике кохання
мимоволі» (1)
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 «Схеми» з Н. Сидлецькою
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали — 2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка»
13:25 Т/с «Терпкий смак

кохання» (1)
14:30 «Сімейні мелодрами»
15:40 «Сімейні мелодрами — 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали — 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:25 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Право на владу»
00:30 ТСН
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «Інтером»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «Інтером»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «Інтером»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «Інтером»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Батько Матвій»
11:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:25 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Легенди радянського
розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»

17:45 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Батько Матвій»
22:40 Т/с «Мосгаз»
00:25 Х/ф «Вискочка»
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50 Панянка-селянка
14:50 Даєш молодь
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 6 кадрів
ICTV
04:50 Факти
05:25 Світанок

06:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:35 Т/с «Пастка»
12:45 Факти. Ранок
13:20 Т/с «Прокурорська перевірка»
14:25 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:10 Т/с «Літєйний»
16:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Т/с «Літєйний»
22:15 Факти. Вечір (російськомовний випуск)
22:30 Х/ф «Прямий контакт» (2)
00:20 Голос Америки
СТБ
05:30 «У пошуках істини. Злети і
падіння Містера Гелікоптера»
06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:45 «Зіркове життя. Тато на
підборах»
09:40 Х/ф «Звідки беруться
діти?»
11:10 Х/ф «Здивуй мене» (1)
13:00 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Все буде смачно!»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Зважені та щасливі — 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі — 4»
00:25 Нічний ефір
Новий Канал
05:55 Kіds Tіme
06:00 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Татусеві дочки»
08:00 Шоуманія
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
11:20 Т/с «Крок за кроком»
16:35 Шоуманія
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Т/с «Фізрук»
22:00 Х/ф «Ворошиловський
стрілок» (2)
00:00 Абзац!
НТН
05:25 Т/с «Зовнішнє спостереження»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:40 Т/с «Коломбо» (1)
12:00 «Свідок»
12:30 «Ризиковане життя. Вода»

13:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Зовнішнє спостереження»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 11»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» (2)
01:50 «Свідок»
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Листи на склі» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25, 17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-6» (2)
03:00 Події

П`ятниця, 26 вересня
УТ 1
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:15, 08:15, 09:30 Спорт
06:45, 07:20, 08:20, 10:35, 11:20,
11:55, 13:35, 14:35, 18:05, 18:55
Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:25, 07:40, 08:25, 08:40 Гість
студії
07:35 Країна on lіne
07:50 Ера бізнесу
08:50 Паспортний сервіс
09:45, 19:00 Про головне
10:45 «Схеми» з Н. Седлецькою
11:25 Д/ф «Лука Кримський. Я
полюбив страждання»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро» (1)
13:25 Час-Ч
13:40 Як це?
14:00 Театральні сезони
14:40 Віра. Надія. Любов
15:40 Euronews
15:55 Д/ф «Наша повсякденна

отрута»
18:15 Новини. Світ
19:40, 21:40 Шустер LIVE
21:30 Спорт
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали — 2014»
06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10
«Сніданок з «1+1»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 19:30 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:35 «Чистоnews»
09:40 «Чотири весілля»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:25 «Розсміши коміка»
13:30 Т/с «Терпкий смак кохання» (1)
14:35 «Сімейні мелодрами»
15:40 «Сімейні мелодрами — 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана — 4» (1)

20:30 «Казкова Русь»
21:20 М/с «Мультибарбара»
21:45 «Вечірній Київ»
23:00 «Світське життя»
00:05 Х/ф «Бойовий кінь» (2)
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок з
«Інтером»
09:20 Т/с «Батько Матвій»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:25, 14:20 Д/с «Легенди радянського розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
18:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
22:35 Х/ф «Зовсім інше життя»
02:15 М/ф

ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 17:00 Даєш молодь
15:50 Віталька
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
20:00 Х/ф «Метод Хітча» (1)
22:15 Х/ф «Даю рік» (2)
00:15 6 кадрів
ICTV
05:35 Світанок
06:40, 08:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
07:45, 08:45 Факти. Ранок

09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
09:55, 13:20, 16:10 Т/с «Полювання на Беркута»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Х/ф «Широко крокуючи» (2)
21:50 Факти. Вечір (російськомовний випуск)
22:05 Х/ф «Сховище» (2)
00:05 Голос Америки
СТБ
06:00 «У пошуках істини. Нострадамус з Дрогобича»
06:45 Х/ф «Час бажань» (1)
08:45 Х/ф «Здивуй мене» (1)
10:35 Х/ф «Холодне серце» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55, 22:45 «Національне талантшоу «Танцюють всі!-7»
00:15 «Куб — 5»

Новий Канал
05:55, 06:55 Kіds Tіme
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців за привидами»
07:00, 18:00, 01:10 Репортер
07:05, 09:20 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 16:35 Шоуманія
11:20 Т/с «Вороніни»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель по-українськи
21:00 Т/с «Фізрук»
22:00 Проект Перфект
23:15 Х/ф «Будинок з паранормальними явищами» (2)
НТН
05:15, 15:15 Т/с «Зовнішнє спостереження»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Брудна робота»
13:00 Т/с «Вулиці розбитих

ліхтарів — 11»
15:00, 19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Зимовий круїз»
21:20 Х/ф «Близнюки» (2)
23:20 Х/ф «Універсальний солдат
— 3: відродження» (2)
01:05 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю — 9» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 03:00 Події
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 14:10, 15:25, 17:10 Т/с
«Слід» (1)
10:00 Т/с «Листи на склі» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-6» (2)

Субота, 27 вересня
УТ 1
06:00 На слуху
06:30, 06:55, 12:00, 14:10, 15:40,
22:30, 00:00 Погода
06:35 Підсумки
07:00 Шустер LIVE
11:30 Подорожуй першим
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро» (1)
13:00 Світло
13:35 Хочу бути
13:55 Дитячі історії. «Чортове
колесо»
14:25 Українського роду
14:40 Національний відбір на
Міжнародний конкурс сольних
виконавців «Sanremo Junіor 2015»
(ч.1)
15:50 Д/ф «Пристрасті за Болеро»
17:25 В гостях у Д. Гордона
18:30 Книга ua
18:55 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Новини
21:40 Чоловічий клуб

22:10 Моя країна
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Від першої особи. Підсумки
Телеканал 1+1
06:00, 10:05 «Шість кадрів»
07:00, 19:30 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Пригоди
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:40 Х/ф «Русалка» (1)
14:50 «Вечірній Київ»
16:05 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка — 6»
20:15 «Українські сенсації»
21:20 «Вечірній квартал «
23:55 Х/ф «Міцний горішок— 2» (2)
02:05 «Чотири весілля»
Інтер
05:45 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

07:15 «Школа доктора Комаровського. Невідкладна допомога»
08:00 «Школа доктора Комаровського»
08:25 Д/ф «Вахтанг Кікабідзе:
таємниці тбіліського хулігана»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Міміно»
12:00 Х/ф «Зовсім інше життя»
15:55 Х/ф «Кохання з випробувальним терміном»
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Місце зустрічі»
22:35 Т/с «Повороти долі» (2)
02:05 Х/ф «Відкриті двері»
ТЕТ
06:00 М/ф «Невиправний Гуфі» (1)
07:30 Лентяєво
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-слідопит» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, впе-

ред!» (1)
10:35 М/с «Куми-куми» (1)
10:55 М/ф «Людина-павук» (1)
12:20 М/ф «Невиправний Гуфі» (1)
13:50 М/ф «Астробой» (1)
15:45 Х/ф «Тому що я так хочу» (1)
17:45 Х/ф «Метод Хітча» (1)
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Х/ф «Даю рік» (2)
ICTV
05:35 Факти
06:10 М/ф «Скубі-Ду: відпочинок
з привидами»
06:30 Дача
07:00 Х/ф «Діти шпигунів»
08:35 Дістало!
09:40 Цивільна оборона
10:40 Х/ф «Няньки»
12:30 Т/с «Гетери майора Соколова»
12:45 Факти. День

13:00 Т/с «Гетери майора Соколова»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Гетери майора Соколова»
22:10 Х/ф «Широко крокуючи» (2)
23:50 Х/ф «Широко крокуючи-3.
Правосуддя одинака» (2)
01:35 Х/ф «Емпайр-стейт» (2)
СТБ
06:25 Х/ф «Ілля Муромець» (1)
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:25 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15:10 «Зважені та щасливі — 4»
19:00 «Х-Фактор — 5»
22:05 Т/с «Коли ми вдома» (2)
00:20 «Детектор брехні — 6»

Новий Канал
05:50 Нереальні історії
07:55, 10:00 Ревізор
12:40 Пристрасті за Ревізором
14:10 Уральські пельмені
16:00 Т/с «Вороніни»
18:40 М/ф «Джастін і лицарі
доблесті»
20:40 Х/ф «Година пік-2» (2)
22:35 Х/ф «Хто я» (2)
01:00 Х/ф «Будинок з паранормальними явищами» (2)
НТН
04:30 «Легенди бандитської
Одеси»
05:00 Т/с «Зовнішнє спостереження»
08:05 Т/с «Брудна робота»
11:30 «Речовий доказ». До першої
крові
12:00 «Головний свідок»
12:50 «Випадковий свідок»

13:30 «Правда життя. Професія
сільгосппрацівник»
14:00 Д/с «Південь. Нерадянський Союз»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів — 3» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Т/с «По гарячих слідах — 2»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Х/ф «Близнюки» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:10 Таємниці зірок
07:00, 15:00, 19:00 Події
07:15, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Хочу до Меладзе
13:00, 15:20 Т/с «Андрійко» (1)
17:15, 19:40 Т/с «Сила любові» (1)
22:00 Х/ф «Наречена мого нареченого» (1)
00:00 Х/ф «Коли не вистачає
любові» (1)

Неділя, 28 вересня
УТ 1
06:00, 07:10, 08:05, 09:00, 12:00,
13:30, 15:35, 16:40, 22:35, 00:00
Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:20 Ера здоров’я
07:45 Гумористичний клуб «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:20 Х/ф «Велике кохання
мимоволі» (1)
12:15 Т/с «П’ять хвилин до
метро» (1)
13:00 Православний вісник
13:40 Школа Мері Поппінс
13:55 Дитячі історії. «Іржик та
білі миші»
14:20 Фольк-musіc
15:40 Д/ф «Таїланд. Діти рингу»
16:50 Театральні сезони
17:25 В гостях у Д. Гордона
18:30 Подорожуй першим
18:55 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Новини

21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 «Золотий гусак»
Телеканал 1+1
06:00 Х/ф «Помста пухнастих»
(1)
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:25 Дісней! «Пригоди
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН
11:00 «Світ навиворіт»
12:15 «Ескімоска — 2: пригоди в
Арктиці» (1)
12:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
13:00 Х/ф «Байки Мітяя» (1)
16:40 «Інспектор Фреймут»
18:25 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30 «Хоробрі серця»
23:30 Х/ф «Хребет диявола» (2)
01:35 Х/ф «Русалка» (1)
Інтер

05:30 «Подробиці»
06:05 Х/ф «Міміно»
08:00 «уДачний проект»
08:40 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
11:00 «Орел і Решка. Невидане»
12:00 Х/ф «Кохання з випробувальним терміном»
16:00 Т/с «Ключі від щастя»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Програма «Чорно-біле»
23:00 Т/с «Повороти долі»
02:20 М/ф
ТЕТ
06:00 М/ф «Людина-павук» (1)
07:30 Лентяєво
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-слідопит» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!» (1)
10:35 М/с «Фиксики» (1)
10:55 М/ф «Астробой» (1)

12:50 Х/ф «Столик-самнакрило» (1)
14:00 Х/ф «Тому що я так хочу»
(1)
15:55 Панянка-селянка
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Райцентр
ICTV
05:25 Факти
05:55 М/ф «Скубі-Ду: легенда
про фантома»
07:05 Анекдоти по-українськи
07:55 Зірка YouTube
09:10 Козирне життя на дачі
09:35 Дивитись усім!
10:35 Х/ф «Подвійні неприємності»
12:35 Т/с «Департамент»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Департамент»
18:45 Факти тижня
з О. Соколовою
20:20 Х/ф «Згадати все!»
22:45 Х/ф «Спецназ міста янголів (S.W.A.T.)» (2)

01:00 Х/ф «Швидше кулі» (2)
СТБ
06:25 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Караоке на Майдані»
12:05 «МайстерШеф — 4»
15:40 «Х-Фактор — 5»
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:30 «Один за всіх»
21:40 «Вікна-Новини». Спецрепортаж
22:40 Х/ф «Будинок на узбіччі» (1)
00:40 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен» (1)
Новий Канал
06:50 Х/ф «Містер Гонконг»
09:00 М/с «Дракони: вершники
Олуха»
10:40 М/ф «Джастін і лицарі

доблесті»
13:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:30 Проект Перфект
16:40 Супермодель поукраїнськи
18:50 Х/ф «Година пік-2» (2)
20:40 Х/ф «Година пік-3» (2)
22:55 Х/ф «Напруж звивини» (2)
01:05 Х/ф «Хто я» (2)
НТН
04:30 Х/ф «Чоловічий характер,
або Танго над прірвою — 2»
04:45 «Легенди бандитської
Одеси»
05:10 «Легенди бандитського
Києва»
06:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів — 3» (1)
08:00 Т/с «По гарячих слідах — 2»
11:30 «Легенди карного розшуку». Агент Абвера
12:00 «Агенти впливу»

12:50 «Спеціальний «Свідок»
13:20 Х/ф «Зимовий круїз»
15:15 Т/с «Шериф» (1)
19:00 Т/с «Павутиння — 7»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Джиперс Кріперс
— 2» (3)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:30 Події
07:10 Таємниці зірок
08:05 Т/с «Практика» (1)
13:00 Т/с «Сила любові» (1)
17:00 Х/ф «Наречена мого нареченого» (1)
19:00 Події тижня c Олегом
Панютою
20:55 Події тижня. Спеціальний
репортаж
21:20 Хочу до Меладзе
23:30 Великий футбол
01:20 Т/с «Мент у законі-6» (1)

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВА 49 СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 49/2215
від 04 вересня 2014 року							

м. Боярка

Про затвердження переліку об’єктів
комунального майна територіальної громади м. Боярка,які передаються в оренду поза конкурсом
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» рішенням депутатської комісії
з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста від 24.07.2014 року та рішення Конкурсної
комісії «Про передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємницької діяльності та надання послуг населенню»
№ 3 від 06.08.2014 року, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунального майна територіальної громади м. Боярка, які передаються в оренду поза конкурсом.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради організувати передачу в оренду об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах, у випадках передбачених чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на профільну постійну депутатську комісію.

19 вересня 2014
№18 (252)
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
ЧЕРГОВА 49 СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 49/2217
від 04 вересня 2014 року				
м. Боярка

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Маяковського, 41
Районна бібліотека для дітей

266,9 м2

Про затвердження переліку об’єктів
комунального майна територіальної громади м. Боярка,
які передаються в оренду на конкурсних засадах
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» та відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна» рішенням депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження, благоустрою міста від 24.07.2014 року та рішення Конкурсної комісії «Про передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємницької
діяльності та надання послуг населенню» № 3 від 06.08.2014року,–
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунального майна територіальної громади м. Боярка,
які передаються в оренду на конкурсних засадах.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради організувати передачу в
оренду об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на профільну постійну депутатську комісію.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134-а
РАГЗ Києво-Святошинського району

86,3 м2

Додаток до рішення 49 сесії Боярської міської ради VІ скликання від 04.09..2014 року № 49/2217

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77
«Боярська міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій»

12,3 м2

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 23-б ГФ «Боярська варта»

28,8 м2

МІСЬКИЙ ГОЛОВА									

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток до рішення 49 сесії Боярської міської ради VІ скликання від 04.09.2014 року № 49/2215
Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в оренду поза конкурсом

площа

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Київська, 26
«Боярська міська організація ветеранів війни, праці та Збройних сил України»

30 м2

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 113 Нотаріальна контора

52,1 м2

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВА 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2216
від 04 вересня 2014 року								

м. Боярка

Про укладання договорів оренди об’єктівнерухомого майна комунальної власності
територіальної громади м. Боярказа результатами конкурсу
Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного Кодексу України, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України № 768/97-вр від 23.12.97 «Про оренду державного і комунального майна» та
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846 «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна», рішенням депутатської комісії з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста від 24.07.2014 року та рішення
Конкурсної комісії «Про передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємницької діяльності та
надання послуг населенню» № 3від 06.08.2014 року, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду об’єкти комунальної власності згідно з переліком, що додається, з розміром орендної плати згідно з Методикою розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка,
затвердженої рішенням Боярської міської ради № 18/878 від 06 квітня 2012 року (Додаток 1)
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти договори оренди комунальної власності
територіальної громади міста Боярка згідно з чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на профільну постійну депутатську комісію .
МІСЬКИЙ ГОЛОВА							
Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до рішення чергової 49 сесії Боярської міської ради VІ скликання від 04.09.2014 р. № 49/2216
№

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає
передачі в оренду за результатами конкурсу

Площа

Орендар

Термін

1.

Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, кв. 2

57,7 м2

ПАТ «Київсільелектро»

2 роки 11 міс.

2.

Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134-а

16,2 м2

ФО-П Степанюк В. А.

2 роки 11 міс.

3.

Частина труби котельні за адресою: м. Боярка, вул Білогородська, 53

24 м2

«МТС Україна»

2 роки 11 міс

4.

Нежилі приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101-а

641,8 м2

ФО-П Яременко А. П

5 років

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 45/3
від 09 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про встановлення пристроїв примусового зниження швидкості в м. Боярка

Розглянувши колективне звернення мешканців м. Боярка від 02.04.2014 р. № Ш3/49419.2 щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості за адресою: м. Боярка,
вул. Баумана. Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дорожній рух», –

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Доручити КП «БГВУЖКГ»:
1.1. вивчити питання щодо можливості встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості в м. Боярка за адресою: вул. Баумана.
1.2. Погодити схеми влаштування пристроїв примусового зниження швидкості, які відповідають нормам ДСТУ в м. Боярка за адресою: вул. Баумана з відділом з обслуговування
Києво-Святошинського району УДАІ ГУ МВС України в Київській області.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Д. Горіна.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА					

Т.Г. ДОБРІВСЬКий

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВА 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2226
від 04 вересня 2014 року				
м. Боярка
Про надання дозволу КП «Боярка-Водоканал» на збирання документів
та проведення процедури визнання майна ТП-206 як безгосподарського майна.
Розглянувши клопотання КП «Боярка-Водоканал» № 409 від 02.09.2014 р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Боярка-Водоканал» на збирання документів та проведення
процедури визнання ТП-206, що знаходиться за адресою: м. Боярка, пров. Волинська,14, як безгосподарського майна.
2. По закінченні процедури збору документів, матеріали по справі передати до
виконавчого комітету Боярської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Д. Горіна та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					
Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 44/6
від 09 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про затвердження Порядку видачі та обліку посвідчень членів громадських формувань
з охорони громадського порядку та державного кордону

Відповідно до ст.12 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000
року № 1872 «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної
пов’язки члена такого формування», –

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок видачі та обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону (додається).
2. Здійснити перереєстрацію, відповідно до затвердженого Порядку, посвідчень членів
громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, які здійснюють свою діяльність на території міста Боярка.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.
М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА					

Т.Г. ДОБРІВСЬКий

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №44/2
від 09 вересня 2014 року
м. Боярка
Про відведення місць для розміщення
матеріалів передвиборної інформації
Відповідно до ст.90 Закону України «Про вибори Президента України», ст. 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», –
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:
1. Визначити місця для розміщення матеріалів передвиборної
агітації:
Будинок культури, вул. Шевченка (інформаційна дошка)
Будинок побуту, вул. Молодіжна (інформаційна дошка)
ЦТМ «Оберіг», вул. Білгородська (інформаційна дошка)
Зупинка ТЦ «Квартал», вул.
Молодіжна, (інформаційна дошка)
Перехрестя вул. Молодіжної та вул.
Білогородської (інформаційна дошка)
Прохідна заводу «ВЕНТС», вул. 40
років Жовтня (інформаційна дошка)
2. Балансоутримувачам інформаційних дошок забезпечити їх
утримання у належному стані для
розміщення передвиборної інформації на період проведення агітації.
3. КП «БГВУЖКГ» (Богуславський В. П.) забезпечити зняття
всіх матеріалів передвиборної агітації, розміщених на визначених
інформаційних дошках після завершення агітаційної кампанії.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т.Г. ДОБРІВСЬКий

№

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає
передачі в оренду на конкурсних засадах

площа

1.

Нежитлове приміщення: м. Боярка, Білогородська, 23-б

29,2 м2

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
ЧЕРГОВА 49 СЕРІЯ
РІШЕННЯ № 49/2222
від 04 вересня 2014 року				

м. Боярка

Про внесення змін в рішенні № 28/1243 від 23 квітня 2008 року «Про приймання
на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них та безоплатну передачу з балансу територіальної громади м.
Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та в
зв’язку із змінами в складі комісії, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення № 28/1243 від 23 квітня 2008 року «Про приймання на
баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них та безоплатну передачу з балансу територіальної громади
м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз», а саме:
затвердити новий склад комісії згідно додатку
2. Контроль покласти на заступника міського голови Горіна О. Д. та постійну депутатську
комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА		
		
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до Рішення № 49/2222 від 04 вересня .2014року
Голова комісії:
Завідувачка фінансово-економічного
заступник міського голови
відділу Балуєва Олена Миколаївна
Горін Олександр Дмитрович
Завідувачка юридичного
відділу Маруженко Леся Володимирівна
Секретар комісії:
Головний бухгалтер Боярської міської ради
Головний спеціаліст з
Дідушко Ольга Петрівна.
житлово-комунальних питань
Мазурець Віталій Вікторович
Головний інженер Києво-Святошинської
ФЕГГ Кішкар Юрій Олександрович
Члени комісії:
(за згодою)
Депутат Боярської міської ради
Начальник юридичного відділу
Мірзаєв Анатолій Наріманович
Києво-Святошинської ФЕГГ
Депутат Боярської міської ради
Богдан Сергій Володимирович (за згодою)
Скринник Олексій Григорович
Начальник виробничого відділу
Депутат Боярської міської ради
Києво-Святошинської ФЕГГ
Демидов Олексій Вікторович
Балюк Людмила Володимирівна (за згодою)
Радник міського голови
Голова правління СТ «Енергетик»
Тахтарбаєв Анатолій Карімович
Андієвська Л. І. (за згодою)

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2213
від 04 вересня 2014 року				

м. Боярка

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року.
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності з Бюджетним Кодексом України, постановами Кабінету
Міністрів України від 28.02.02 р. № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
(зі змінами), заслухавши інформацію про виконання міського бюджету за І півріччя
2014 року, та враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2014 р. по доходах
у сумі 27423,8 тис. грн., а саме: загальний фонд — 20159,0 тис. грн., спеціальний фонд —
7 264,8 тис. грн., в т. ч.:
•бюджет розвитку м. Боярка — 5375,2 тис. грн.,
•субвенції з держбюджету на ремонт та утримання доріг — 580,1 тис. грн.
по видатках у сумі 23808,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд — 21970,6 тис. грн.
та спеціальний фонд — 1838,2 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку — 754,1 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА				

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2212
від 04 вересня 2014 року				

м. Боярка

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 1 (один) рік
для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м.
Боярка, вул. Білогородська, 51 корпус 6 КП «Боярське ГВУЖКГ» Боярської міської ради
Києво-Святошинського району Київської області
.Керуючись ст. 12, 42, 93, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу України, розділом ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги надані документи, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління
житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського
району Київської області» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду терміном на 1 (один) рік земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га для
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Боярка, вул.
Білогородська, 51, корпус 6.
2. Комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» звернутися до суб’єкта господарювання, який у відповідності до
Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою, для
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Після погодження проекту землеустрою у порядку, встановленому ст. 186-1 Земельного кодексу України, подати його на розгляд до Боярської міської ради для затвердження.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, земельних ресурсів та адміністративнотериторіального устрою Боярської міської ради та заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА				
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

офіційно

19 вересня 2014
№18 (252)
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2220
від 04 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про внесення змін в рішенні № 43/2048 від 10 вересня 2009 року
«Про приймання на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них та безоплатну передачу з балансу
територіальної громади м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та в
зв’язку із змінами в складі комісії, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення № 43/2048 від 10 вересня 2009 року «Про приймання на
баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них та безоплатну передачу з балансу територіальної громади м. Боярка
на баланс ВАТ «Київоблгаз», а саме: затвердити новий склад комісії згідно з додатком.
2. Контроль покласти на заступника міського голови Горіна О. Д. та постійну депутатську
комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА				
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до рішення № 49/ 2220від 04 вересня 2014року
КОМІСІЯ
по прийому-передачі на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом
розподільчих газопроводів та споруд на них та безоплатну передачу з балансу територіальної
громади м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз»
Голова комісії:
Завідувачка фінансово-економічного
заступник міського голови
відділу Балуєва Олена Миколаївна
Горін Олександр Дмитрович
Завідувачка юридичного
відділу Маруженко Леся Володимирівна
Секретар комісії:
Головний бухгалтер Боярської міської ради
Головний спеціаліст з
Дідушко Ольга Петрівна.
житлово-комунальних питань
Мазурець Віталій Вікторович
Головний інженер Києво-Святошинської
ФЕГГ Кішкар Юрій Олександрович
Члени комісії:
(за згодою)
Депутат Боярської міської ради
Начальник юридичного відділу
Мірзаєв Анатолій Наріманович
Києво-Святошинської ФЕГГ
Депутат Боярської міської ради
Богдан Сергій Володимирович (за згодою)
Скринник Олексій Григорович
Начальник виробничого відділу
Депутат Боярської міської ради
Києво-Святошинської ФЕГГ
Демидов Олексій Вікторович
Балюк Людмила Володимирівна (за згодою)
Радник міського голови
Директор ТОВ «Новий Світ»
Тахтарбаєв Анатолій Карімович
Панченко Марія Олексіївна

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2221
від 04 вересня 2014 року				

м. Боярка

Про внесення змін в рішенні № 42/1928 від 09 липня 2009 року
«Про приймання на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них та безоплатну передачу з балансу
територіальної громади м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та в
зв’язку із змінами в складі комісії, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення № 42/1928 від 09 липня 2009 року «Про приймання на
баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них, та безоплатну передачу з балансу територіальної громади
м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз», а саме:
затвердити новий склад комісії згідно з додатком.
2. Контроль покласти на заступника міського голови Горіна О. Д. та на постійну
депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					
Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до Рішення № 49/2221 від 04 вересня 2014року

КОМІСІЯ
по прийому-передачі на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених
будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них, та безоплатну передачу з балансу територіальної громади м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз»
Голова комісії:
заступник міського голови
Горін Олександр Дмитрович
Секретар комісії:
Головний спеціаліст з
житлово-комунальних питань
Мазурець Віталій Вікторович
Члени комісії:
Депутат Боярської міської ради
Мірзаєв Анатолій Наріманович
Депутат Боярської міської ради
Скринник Олексій Григорович
Депутат Боярської міської ради
Демидов Олексій Вікторович
Радник міського голови
Тахтарбаєв Анатолій Карімович
Завідувачка фінансово-економічного

відділу Балуєва Олена Миколаївна
Завідувачка юридичного
відділу Маруженко Леся Володимирівна
Головний бухгалтер Боярської міської ради Дідушко Ольга Петрівна.
Головний інженер Києво-Святошинської ФЕГГ Кішкар Юрій Олександрович
(за згодою)
Начальник юридичного відділу
Києво-Святошинської ФЕГГ
Богдан Сергій Володимирович (за
згодою)
Начальник виробничого відділу
Києво-Святошинської ФЕГГ
Балюк Людмила Володимирівна (за згодою)
Представник ТОВ «Міськбудінвест»

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 44/5
від 09 вересня 2014 року				
м. Боярка
Про встановлення розміру плати за навчання по Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2014-2015 навчальний рік.

Керуючись п.п 2 п б). ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Постанови КМУ від 25 березня 1997 р. № 260, на підставі листа-пропозиції щодо розміру плати за навчання дітей у Боярській міській дитячій школі мистецтв
на 2014-2015 навчальний рік, наданого директором школи Євлашевським К.М., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ::

1. Встановити розмір щомісячної плати за навчання дітей по Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2014-2015 навчальний рік у таких розмірах:
відділення хореографії (бальний, народний, сучасний танець) :
•80 грн. (8 годин на місяць)
•160 грн. (16 годин занять на місяць)
• 240 грн. (24 години занять на місяць)
•320 грн. (32 години занять на місяць)
2. Відповідно до кількості навчальних годин на місяць, встановити річну плату за навчання:
•720 грн. (8 годин на місяць)
•1440 грн. (16 годин занять на місяць)
•2160 грн. (24 години занять на місяць)
•2880 грн. (32 години занять на місяць)
Розрахунок зроблено на 9 місяців навчального року.
3.Встановити додаткові пільги по оплаті за навчання учнів у школі, а саме:
•зменшити плату за навчання на 50 % від розмірів, визначених у пункті 1 дітям
сімей, з яких навчаються двоє дітей: за одну дитину — 100 %, за другу — 50 %;
•зменшити плату за навчання на 50 % від розмірів, визначених у пункті 1 дітям
батьків-інвалідів 1 групи та матерів-одиначок.
4. Рішення набирає чинності з 01 вересня 2014 року.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови В. А. Скочка.
.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА					

Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2210
від 04 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про припинення права постійного користування земельною ділянкою
в м. Боярка вул. Білогородська, 51 Боярському управлінню магістральних газопроводів
Керуючись ст. 12, 42 Земельного кодексу України, розділом ІІ Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги колективне звернення інвесторів жилого
будинку по вул. Білогородська, 51 корпус 6, клопотання кооперативу, що обслуговує
«ЖБК «Білогородський», та надані документи, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Припинити Боярському управлінню магістральних газопроводів право постійного
користування земельною ділянкою площею 2,85 га, на якій розташовані багатоквар-

тирні жилі будинки (корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6) по вул. Білогородська, 51 в м. Боярка.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, земельних ресурсів та адміністративнотериторіального устрою Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					
Т.Г. ДОБРІВСЬКий

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 44/1
від 09 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про взаємодію дільничних інспекторів міліції з органами місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію старшого дільничного РВ ГУ МВС України в Київській
області М. В. Яремчука про роботу дільничних інспекторів щодо складання адміністративних протоколів за фактами порушення правил торгівлі, правил дотримання
тиші на захищених територіях, розпивання алкогольних напоїв, реагування на порушення Правил благоустрою міста, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», –
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Просити РВ ГУ МВС України в Київській області щомісячно, до 5 числа місяця
наступного за звітним, надавати виконавчому комітету інформацію про заходи міліцейського реагування на адміністративні правопорушення, в тому числі про кількість
складених протоколів про адміністративні порушення в місті Боярка.
2. Спільно з РВ ГУ МВС України в Київській області вжити дієві заходи щодо
активізації та координації діяльності громадських формувань з охорони громадського
порядку та державного кордону.
3. Посилити контроль за дотриманням на території міста Правил торгівлі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					
Т.Г. ДОБРІВСЬКий

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 45/1
від 09 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про визначення виконавця послуг з технічного обслуговування ліфтів у м. Боярка
Розглянувши лист начальника КП «Боярське ГВУЖКГ» від 19 серпня 2014 року
№ 697, вiдповiдно до ст. 26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,
ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальнi послуги», «Правил будови безпечної
експлуатації ліфтів», з метою пiдвищення якостi надання житлово-комунальних послуг населенню м. Боярка, посилення вiдповiдальностi виконавцiв цих послуг перед
споживачами, –
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Визначити КП «Боярське ГВУЖКГ» виконавцем послуг та організацією, яка
забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування ліфтів у житлових будинках та
адміністративних спорудах у м. Боярка, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника міського голови О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					
Т.Г. ДОБРІВСЬКий

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 45/2
від 09 вересня 2014 року			
м. Боярка
Про визначення виконавця послуг з обслуговування корпусу 6 житлового будинку № 51
по вул. Білогородській в м. Боярка
Розглянувши клопотання інвесторів житлового будинку № 51, корпус.6 по вул.
Білогородська та ОК ЖБК «Білогородський» від 02.09.2014 р. № 01/09 про прийняття
на обслуговування житлового будинку № 51 корпусу 6 по вул. Білогородська, м. Боярка, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи нагальну необхідність забезпечення прийнятих умов для проживання, –
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Визначити КП «Боярське ГВУЖКГ» виконавцем послуг та організацією, що обслуговує корпусу 6 житлового будиноку № 51 по вул. Білогородська, м. Боярка, разом з

інженерними мережами тимчасово до створення ОСББ.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з житлово-комунальних питань О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					
Т.Г. ДОБРІВСЬКий

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2225
від 04 вересня 2014 року				

м. Боярка

Про утворення робочої групи з питання прийому-передачі на баланс територіальної
громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них, та
безоплатну передачу з балансу територіальної громади м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз»
Згідно зі ст. 33, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» з метою виконання Постанови НКРЕ № 226 від 07.03.2013 року необхідно забезпечити укладання договорів про передачу газопроводів та газового обладнання у відання «ПАТ Київоблгаз», листа
Київської обласної державної адміністрації № 11-22/14778 від 07.08.2014 р. «Про прийняття
в комунальну власність безгосподарних газопроводів» та доручення голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації № 35-1 від 15.07.2014року, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити робочу групу з питання прийому-передачі на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них, та безоплатну передачу з балансу територіальної громади м. Боярка на баланс ВАТ «Київоблгаз» та
затвердити її склад згідно з додатком 1.
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з житлово-комунальних питань О. Д. Горіна.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА					

Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1 до рішення від 04 вересня 2014 р. № 49/2225
КОМІСІЯ

по прийому-передачі на баланс територіальної громади м. Боярка закінчених будівництвом розподільчих газопроводів та споруд на них, та безоплатну передачу з балансу територіальної громади м. Боярка на баланс
ВАТ «Київоблгаз»»

Голова комісії:

заступник міського голови
Горін Олександр Дмитрович
Секретар комісії:
Головний спеціаліст з
житлово-комунальних питань
Мазурець Віталій Вікторович
Члени комісії:
Депутат Боярської міської ради
Мірзаєв Анатолій Наріманович
Депутат Боярської міської ради
Рябич Олександр Миколайович
Депутат Боярської міської ради
Українець Руслан Олександрович

Радник міського голови
Тахтарбаєв Анатолій Карімович
Завідувачка юридичного
відділу Маруженко Леся Володимирівна
Головний інженер Києво-Святошинської ФЕГГ
Кішкар Юрій Олександрович
(за згодою)
Начальник юридичного відділу
Києво-Святошинської ФЕГГ
Богдан Сергій Володимирович (за згодою)
Начальник виробничого відділу
Києво-Святошинської ФЕГГ
Балюк Людмила Володимирівна (за згодою)
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
чергова 49 сесія
РІШЕННЯ № 49/2214
від 04 вересня 2014 року

м. Боярка

Про внесення змін до рішення позачергової 41
сесії Боярської міської ради VI скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 «Про затвердження
міського бюджету на 2014рік»
Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради VI
скликання від 24.01.2014 року № 41/1889
року «Про затвердження міського бюджету на 2014 рік», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків загального
фонду міського бюджету в межах планових
асигнувань:
по КФК 010116 зменшити асигнування
на 100 000,00 грн., а саме:
по КЕКВ 2210 на 10 000,00 грн.
по КЕКВ 2240 на 70 000,00 грн.
по КЕКВ 2250 на 10 000,00 грн.
по КЕКВ 2800 на 10 000,00 грн.
Всього по 010116: 100 000,00 грн.
по КФК 110502 зменшити асигнування по КЕКВ 2282 на 50 000,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2111 на 69 000,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2120 на 33 300,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2210 на 100 000,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування
по КЕКВ 2274 на 170 000,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування
по КЕКВ 2240 на 71 253,00 грн. (18 453,00
грн. — виготовлення проектної документації
системи газопостачання ДНЗ «Лісова казка»,
18 700,00 грн. — поточний ремонт котельні ДНЗ «Лісова казка», 13 600,00 грн. —
поточний ремонт котельні ДНЗ «Берізка»,
20 500,00 грн. — виготовлення проектної
документації єдиного вузла обліку газу ДНЗ
«Казка»)
Всього по 070101: + 38 953,00 грн.
по КФК 250404 збільшити асигнування
по КЕКВ 2610 на 60 047,00 грн.
по КФК 120201 збільшити асигнування
по КЕКВ 2610 на 10 000,00 грн.
по КФК 110204 збільшити асигнування
по КЕКВ 2272 на 1 000,00 грн.
по КФК 100203 збільшити асигнування
по КЕКВ 2610 на 40 000,00 грн.
2. Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) в межах планових асигнувань, а саме:
по КФК 150101 зменшити асигнування
по КЕКВ 3210 на 597 828,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на реконструкцію парку Перемоги)
по КФК 070101 зменшити асигнування
по КЕКВ 3132 на 57 914,00 грн. (капітальний ремонт котелень ДНЗ міста).
по КФК 070101 збільшити асигнування
по КЕКВ 3110 на 92 742,00 грн. (для ДНЗ
«Іскорка», «Даринка», «Берізка», «Джерельце», «Спадкоємець», «Казка»:
11065,00 грн. — придбання модему з монтажем на вузол обліку газу та 4
392,00грн.— придбання сигналізатора газу
«Варта 2.03» та електромагнітного відсічного клапану з монтажем» )
по КФК 250380 збільшити асигнування
по КЕКВ 3220 на 120 000,00 грн. (субвенція
з місцевого бюджету районному бюджету на
капітальний ремонт санвузлів початкової
школи ЗОШ І-ІІІ ступеню №5 )
по КФК 010116 збільшити асигнування
по КЕКВ 3132 на 385 000,00 грн. (капітальний ремонт РАГСу )
по КФК 110201 збільшити асигнування
по КЕКВ 3132 на 58 000,00 грн. (капітальний ремонт даху приміщення бібліотеки по
вул. Молодіжній, 77 )
по КФК 100203 зменшити асигнування
по КЕКВ 3210 на 637 000,00 грн. (Капітальні
трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання
спецтехніки для потреб комунального господарства міста).
по КФК 100201 збільшити асигнування
по КЕКВ 3210 на 60 000,00 грн. (капітальні
трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання
термо-акустичного витокошукача).
по КФК 180409 збільшити асигнування
КЕКВ 3210 на 41 200 грн.(на поповнення
статутного фонду КП «БГВУЖКГ», що був
сформований раніше, для придбання опалювального твердопаливного котла для опалювання бази по вул. Кібенка)
по КФК 100102 збільшити асигнування КЕКВ 3210 на 329 000 грн. (капітальні
трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт житлового фонду, а саме:
115 000,00 грн. — на капітальний ремонт
ліфту по вул. Гоголя, 78; 135 000,00 грн. — на
капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.
Гоголя, 78, 79 000,00 грн. — капремонт каналізаційної системи по вул. Молодіжна, 77).
по КФК 100202 збільшити асигнування
по КЕКВ 3210 на 206 800,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на
капремонт 3-х свердловин на території м.
Боярка)
3. Перенаправити кошти:
— виділені КП «БГВУЖКГ» по КФК
100203 на придбання спецтехніки для потреб комунального господарства міста в
сумі 62 000,00 грн., перенаправити на придбання гумових шин для спецтехніки в сумі
22 000,00 грн. та на придбання багаторічних
насаджень в сумі 40 000,00 грн.
— виділені КП «БГВУЖКГ» по КФК
100201 на капітальний ремонт теплової
мережі котельні «Космос» по вул. Білогородська, 144 в сумі 127 700,00 грн., перенаправити на капітальний ремонт теплової
мережі котельні «Космос» по вул. Білогородська, 43.
4. Викласти п. 1 рішення сесії Боярської міської ради від 24.01.2014 року №
41/1890 в наступній редакції:
«Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) за рахунок залишку коштів на початок
2014 року на суму 6 526 000,00 грн., а саме:
по КФК 250380 КЕКВ 3220 збільшити
асигнування на 1 676 000,00 грн. (Субвенція
з міського бюджету до районного бюджету
на реконструкцію з добудовою приміщення Боярської ЗОШ І-ІІІ ступеню 1-686
000,00грн., на капітальний ремонт баскетбольного майданчика біля БНВК «Гімназія
— ЗОШ І ст.» — 990 000,00 грн.)».
5. Внести відповідні зміни до додатків 2,
3, 7, 8 «Рішення про затвердження міського
бюджету на 2014 рік».
6. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника
міського голови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т.Г. ДОБРІВСЬКий
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ПОДІЇ ТА ІМЕНА

СОНЯЧНІСТЬ ПАМ’ЯТІ ПРО ОЛЕСЯ

6 вересня в Боярському краєзнавчому музеї відбувся вечір
пам’яті заслуженого художника України Олеся Ткаченка до 80-ї
річниці з дня його народження.

Того дня було надзвичайно оформив музейні виставки:
сонячно! І не лише за вікнами «Голодомор-33», «До 130-ї річмузею. Адже сонечка лагідно і ниці від дня народження Волопривітно посміхалися-підмор- димира Самійленка», «До 135-ї
гували з кожної роботи вистав- річниці класика єврейської
ки, підготовленої та оформле- літератури Шолом-Алейхема»,
ної сином художника Андрієм. «До 20-ї річниці Боярського
Сонячно іскрилися посмішка- краєзнавчого музею», «До 90-ї
ми обличчя друзів Олеся Ми- річниці Миколи Островського»,
колайовича, сонячно було в портрет якого був власноруч
серцях людей, які ділилися сво- написаний Олесем Миколаїми спогадами про унікального йовичем і зараз знаходиться у
земляка.
музеї.
«Для цієї виставки були
Саме тому обмінятися своїспеціально відібрані роботи із ми спогадами до музею завітали
зображенням сонця, – розпо- заступник міського голови Вавідає директор музею Любов лерій Дубовецький, заслужений
Кравченко. – Причому ви не працівник культури та великий
знайдете серед них навіть двох друг родини Ткаченків Микола
однакових».
Зніщенко, президент творчого
Останнє, звісно ж, не ви- об’єднання «Боярські майстри»
падково. Адже саме щирість, Олександр Корж, поет і філовідвертість та безпосередньо- соф Владислав Дорошенко. Та
дитяча сонячність були голо- найціннішими і найцікавішивними рисами творчості Олеся ми були спогади рідних: синів
Миколайовича, який все своє Дмитра та Андрія і дружини Важиття присвятив ілюструванню лентини Григорівни.
художніх книжок для дітей.
Хор ветеранів праці та дітей
52 книжки, 98 журналів для війни «Надія» Будинку культудітей і сотні яскравих мульти- ри (художній керівник – Людплікаційних образів, в кожному мила Горлінська, концертмейз яких – часточка душі, шма- стер Анатолій Пузир) порадував
точок серця. А все разом – світ всіх присутніх концертом, який
чистої дитячої мрії, в якій ку- і став духовною родзинкою зупалися-виховувалися цілі по- стрічі.
коління маленьких громадян
Вже 9 років немає з нами
величезної й могутньої країни.
Олеся Миколайовича – чолоЧлен
мистецького віка напрочуд скромного, безоб’єднання «Боярські майстри», межно талановитого і надзвиОлесь Миколайович проілю- чайно чуйного. Та залишається
стрував поетичні збірки «Лілея з нами сонячність його таланту,
біла» Тетяни Володай, «Земля яка зігріває і обдаровує надією.
моя белая» Анатолія Пастернака, «Семь шагов» Олександра
Радислав Кокодзей,
Коржа. З 1990 року пан Олесь
фото автора
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З ІСТОРІЇ БОЯРСЬКОГО
МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ «ІСКРА»

До роботи на підприємстві,
в першу чергу, було вирішено
залучати випускників середніх учбових закладів міста.
Завод узяв шефство над
однією із шкіл Боярки. Обладнали там учбовий клас, де
спеціалісти знайомили випускників з майбутніми професіями. Кращі працівники
підприємства стали частими і
бажаними гостями на шкільних вечорах.
У колективі формувалися
свої традиції, виросли кадри
вмілих керівників, досвідчених спеціалістів. Заслуженим
авторитетом і повагою користувались на виробництві
керівники цехів Б. Головко,
С. Пелько, робітники Г. Овчаренко, П. Пушкар , А. Хамзин,
Л. Груздєв, Є. Клименко та
багато інших.
З року в рік завод розвивався та мужнів, вдавалося
освоїти нові вироби, щоразу
більш складніші в порівнянні
з уже освоєними. У невтомній праці і ділових суперечках
народилося немало цікавих,
сміливих ідей, серед яких кон-

струювання нестандартного
обладнання. В цеху вже виготовлялися верстаки, шафисейфи, баки для емульсій.
Завод «Іскра» справив найбільший вплив на розвиток
міста. Для працівників заводу
та мешканців міста будувалися житлові будинки, гуртожитки, дитячі садки. За кошти
заводу «Іскра» було побудовано 3 великих дитячих садка:
«Іскорка», «Спадкоємець» і
«Казка», центр дитячої творчості «Оберіг», басейн, дитячі
майданчики тощо.
Для покращення фізичного стану та здорового способу життя працівників заводу
керівництво
підприємства
запровадило посаду інструктора-методиста з виробничої
гімнастики, на яку запросили
у 1977 році Миколу Вовкогона. Микола Олексійович працював на заводі понад 12 років
і щиро переймався фізичним
здоров’ям трудового колективу.
У 1978 р. при профкомі
заводу «Іскра» було відкрито
ДЮСШ для дітей співробіт-

Шалену порцію цілющого
сміху своїм шанувальникам подарувала поетеса, член ГО «Боярське Мистецьке Братство»
Любов Осіпенко під час презентації своєї нової поетичної збірки
«Сміх та й годі». Подія відбулась
13 вересня у Боярському краєзнавчому музеї і зібрала широке
коло гостей: друзі, рідні, колеги
по перу та представники сусідніх
творчих цехів.

ський: «Хочу побажати вам нових
влучних образів, гострого слівця.
Нехай ваш сміх лікує душі людей
від суцільних стресів і депресій».
Серед привітань – виступи
членів Спілки письменників
України: голови районного мистецького об’єднання «Світлиця» Володимира Бубиря, голови
районної організації СПУ Надії
Кир’ян, секретаря обласної організації СПУ Тетяни Володай.
Колеги відмітили безперечне
зростання майстерності Любові Осіпенко. Цікаво, що всі
троє висловили бажання дати
«іменинниці» рекомендацію до
Спілки письменників України.
Читання гуморесок в авторському виконанні стало справжнім подарунком для усіх присутніх. Такого дружного реготу
давно не чули затишні стіни Боярського краєзнавчого музею. А
це, у свою чергу, викликало у гостей-поетів Валентина Лямічева,
Ярослава Чорногуза, Елеонори
Зими, Андрія Ткаченка зустрічне бажання поділитися сміхом.
Привітав колегу і голова «Боярського Мистецького Братства»
Віталій Приймаченко. З пісенними подарунками у поетичну

ників заводу та жителів міста.
Там працювали в різні роки
Геннадій Нефедов, Тетяна та
Сергій Тетянюки, Юрій Асмолов та інші.
У 1980 було відкрито лижну базу на 300 пар на території сучасного парку Перемоги.
Завод збудував спортивний
зал по вул. Молодіжній, директором якого була Ірина
Демидова, тренер-викладач
ритмічної гімнастики.
Неабиякий внесок у розвиток заводу та нашого міста
зробили всі директори заводу «Іскра»: Віктор Павлович
Яковлев, Едуард Павлович
Верещагін, Віліан Андрійович
Шафранов.
Також хочеться згадати
зі словами подяки секретарів парткому заводу: Данила
Мироненка та Адольфа Криштопу; секретарів комітету
комсомолу: Віктора Яртися,
Володимира Чубенка та Володимира Хмеля, Миколу Чабана; заступників секретарів
парткому: Тамару Якименко,
Андрія Снігиря; голів профкомів: Віктора Новака, Миколу Ігнатенка, Володимира
Лавренчука, Василя Кощенка
та Миколу Бондаря.
Вони – авангард колективу, заспівувачі його добрих
починань.
Особливої уваги і пошани
заслуговує Валентин Євгенович Дзюбенко, який довгі
роки був секретарем парткому
заводу та ініціатором створення заводського музею, яким
опікувався до останнього дня
свого життя. Дякуючи В. Є.
Дзюбенко та П. А. Санченко,
музейні фонди заводу були
передані до Боярського краєзнавчого музею. Ці матеріали є
неоціненним надбанням історико-культурної спадщини
нашого міста.
За матеріалами
Боярського краєзнавчого музею

ПОДВІЙНИЙ ДЕБЮТ ЛЮБОВІ ОСІПЕНКО

Тон зустрічі задала директор
музею Любов Кравченко, яка
щиро привітала свою тезку Любов Осіпенко з народженням першої книжки гумору. Адже саме ця
іпостась поетеси викликала глибоку симпатію шанувальників
поезії до творчості автора. «Час
нині непростий, і нам усім, на
перший погляд, не до сміху. Але
саме сміх допомагає долати численні життєві перешкоди і робить
наш народ непереможним», – зауважила Любов Федорівна, відкриваючи творчий вечір.
Одним із перших привітав поетесу міський голова Тарас Добрів-

тканину вечора вплелися Майя
Іваненко та Оксана Нурищенко.
Як зауважила винуватиця
свята, саме її чоловік Олександр
Левченко виконав головну рушійну роль у створенні цієї
першої гумористичної, а взагалі
четвертої поетичної збірки Любові Осіпенко. «Саша дав мені
завдання: за час його відрядження написати не менше 50 гуморесок. Я працювала натхненно і
трохи перевиконала план», – говорить поетеса. Основу збірки
склали 120 нових гуморесок, увійшли також гумористичні поезії
з попередніх збірок.
До речі, Любов Осіпенко сама
проілюструвала збірку. Колоритні
образи доповнили веселу за змістом книжку. Цей творчий дебют
на художній ниві високо поцінували присутні художники Олександр
Малінченко та Юрій Горбачов.
Найголовнішу таємницю відкрила сестра авторки Надія: «Більшість своїх гуморесок Люба писала, перебуваючи в лікарні. Інші
люди від болю роблять нелогічні
речі, а моя сестричка перетворила
біль на сміх. Сама ним лікувалася,
а тепер подарувала таку можливість і нам».
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ДОБРІ СЛОВА ЗА ДОБРІ ВЧИНКИ

ХОКЕЙНИЙ СЕЗОН
РОЗПОЧАВСЯ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу «Іскорка» висловлює щиру
подяку колегам за допомогу, надану нашій
співробітниці Ю. А. Єременко, чоловік якої
нині перебуває в АТО.
Також дякуємо за допомогу колективам та керівникам дитячих садків ДНЗ – ЦРД
«Джерельце» (К. І. Пшонна),
ДНЗ «Спадкоємець» (В. І. Дарага),
ДНЗ «Даринка» (Л. І. Дуднікова),
ДНЗ «Лісова казка» (Т. Ф. Якобчук) та
ДНЗ «Берізка» (Л. Ф. Майок).

Осінь – не перешкода для занять
хокеєм. Про це свідчить початок турніру
з хокею серед аматорських команд з Києва та Київської області. Серед 8 команд
учасниць – хокейний клуб «Боярка».
Як повідомив капітан команди Ярослав Єдаков, дебютна турнірна гра відбулася 7 вересня. Наступна гра відбудеться 21
вересня на Льодовому стадіоні (Оболонь).
Турнір триватиме до весни 2015 року.
Загалом ХК «Боярка» існує вже
близько 20 років. У зимову пору хлопці
грають на замерзлих водоймах. Нині до
складу команди входить 20 гравців віком від 19 до 50 років.
«З метою популяризації хокею в Боярці ми і цієї зими гратимемо на озерах, –
говорить Ярослав Єдаков. – Наша команда відкрита для нових гравців. Тим більше,
що ми маємо у цьому велику потребу».
ХК «Боярка» тренується під керівництвом граючого тренера, хокеїста київського «Сокола» Олександра Джуса.

Завідуюча ДНЗ «Іскорка»
Н. Г. Ковальчук

ЛИСТ У НОМЕР

Ветерани праці та діти війни – учасники народного аматорського хору «Надія» – щиро дякують Козачуку Артуру
«УКРТЕЛЕКОМ» ЗРОБИВ Олексійовичу за чуйність, щирість та підтримку, яку він
надає впродовж двох років.
МІЖМІСЬКІ ДЗВІНКИ
Він допомагав нам, коли ми не могли знайти кошти для
БЕЗПЛАТНИМИ
оплати праці музичного керівника. І зараз, коли велетенНайбільший оператор послуг ські сосни загрожували впасти на будинок, де ми проводифіксованого зв’язку «Укртелемо репетиції, він дав кошти на зрізання аварійних дерев.
ком» вніс нетарифікований міжміський зв’язок у всі тарифні
плани для приватних осіб.

ЛІТАЮЧІ ТАРІЛКИ
НАД БОЯРКОЮ

13 вересня над стадіоном
«Зеніт» літали тарілки. І це не було
нашестя інопланетян. З ініціативи Української федерації фрізбі
цього дня відбувалися відбіркові
ігри Відкритого Чемпіонату України з Ultimate Frisbee-2014.
Як пояснили організатори
змагань, Ultimate Frisbee – це

Як повідомляють на офіційному сайті оператора, нововведення дасть можливість українцям безкоштовно спілкуватися
стаціонарним телефоном усередині країни.
Оператор зазначає, що з
16 вересня тарифні плани на
користування
фіксованим
командний вид спорту з літазв’язком
міститимуть
послуги
ючим диском, який поєднав
у собі елементи баскетболу та міжміського зв’язку.
Залежно від тарифного плану
американського футболу. А в
якості спортивного снаряда ви- абонентам буде надано від 60 до
1000 хвилин розмов по Україні.
користовується диск фризбі.
А ще алтимат відрізняється
Такий крок, вважають в
від інших командних ігор тим, «Укртелекомі», підвищить прищо в ньому немає суддів, а та- вабливість домашнього зв’язку.
кож панує дух братерства та взаємоповаги.
Футбольне поле «Зеніту»
З 12 вересня 2014 року в
вже вдруге використовують для об’єктах поштового зв’язку УДППЗ
проведення змагань з фрізбі.
«Укрпошта» розпочалось приймання передплати періодичних друкованих видань на 2015 рік.

ПЕРЕДПЛАТА-2015

МІСІЯ ДОБРА – ЗАХИСТИТИ ВОЇНА ВІД КУЛІ

Виховний захід «Місія добра»
відбувся 10 вересня у ДНЗ«Даринка».
Його учасниками стали вихованці
дитсадка, вихователі, гості та батьки.
На просторому подвір’ї вишикувалась малеча у вишиванках, тріпочуть синьо-жовті прапорці та повітряні кульки з написами: «Мир»,
«Щастя», «Доброта» тощо. І над
усім цим – безкрає синє небо.
Мир – найбільше прагнення
усіх українців. За нього вже віддали
своє життя не одна сотня патріотів.
Саме тому учасники акції поставили завдання: захистити воїна від
кулі. На зібрані благодійні внески
було придбано один бронежилет.
Серед гостей – батько вихованки
дитсадка, учасник АТО Борис Азаров. Справжні чоловіки не плачуть.
Але затамовані сльози не дозволили
Борису і говорити. «Дякуємо вам за
підтримку. Вона нам дуже потрібна»,
– спромігся промовити Борис Азаров.
Перед присутніми виступили та-

кож головний спеціаліст відділу освіти РДА Галина Калабуліна, директор
центру практичної психології Тамара Герасимюк, а також Олена Суслова, дружина військовослужбовця
АТО Володимира Бакуновського.
Пухкі духмяні голубки-булочки
«розлетілися» по дитячих долоньках.
Саме такі гостинці: голубки, а ще
мед і дитячі малюнки 11 вересня було
доставлено пораненим воякам до Київського військового госпіталю.
Завідувач ДНЗ «Даринка» Любов
Дуднікова вручила присутнім воякам матеріальну допомогу. Крім цього адресну допомогу отримали наші
земляки у військовому госпіталі.
А бронежилет було вручено
представникам громадської ради
Людмилі Корзун та Лілії Оришко,
які мають передати його в зону АТО
під час формування та відправки
чергового гуманітарного вантажу.
Малеча проводжала поглядами
повітряні кульки з написами-побажаннями рідній Україні –миру, добра, достатку, радості та щастя.

Передплатна кампанія на 2015
рік триватиме:
- на загальнодержавні видання,
що включені до «Каталогу видань
України на 2015 рік» – до 16 грудня 2014 року включно;
- на видання обласної сфери
розповсюдження, що включені до
«Каталогу місцевих періодичних
видань на 2015 рік» – до 23 грудня
2014 року включно;
- на видання районної сфери розповсюдження, що включені до «Каталогу
місцевих періодичних видань на 2015
рік» – до 27 грудня 2014 року включно.
Приймання передплати здійснюється в усіх відділеннях поштового зв’язку, а також безпосередньо
листоношею. Передплату можна
оформити за готівку та безготівковим розрахунком.
Не гайте часу, завітайте до відділень зв’язку, де вас проконсультують
щодо порядку оформлення передплати.
Передплачуйте та отримуйте
улюблені періодичні друковані
видання через мережу УДППЗ
«Укрпошта».

Нагадуємо, що передплатна
вартість газети «Бояркаінформ» не змінилася –
48 грн. на рік без врахування
послуг «Укрпошти».
Наш передплатний індекс
98573.
Залишайтеся з нами і надалі.

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПОВІДОМЛЯЄ:

Впродовж серпня-вересня 2014 року в м. Боярка
виникло 5 пожеж, загиблих та постраждалих немає.

8 серпня о 21 год. 48 хв. до оперативно-рятувальної служби у КиєвоСвятошинському районі надійшло повідомлення про пожежу приватного
одноповерхового гаража по вул. Енгельса. На місце події виїхав черговий
караул 33-ДПРЧ м. Боярка. Станом на 21 год. 58 хв. пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено ворота гаража. Причина пожежі
встановлюється.
2 вересня 2014 року о 9 год. 48 хв. до оперативно-рятувальної служби у
Києво-Святошинському районі надійшло повідомлення про пожежу приватної квартири на 9-му поверсі багатоповерхівки по вул. Гоголя. На місце події виїхав черговий караул 33-ДПРЧ. Станом на 10 год. 10 хв. пожежу
було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені речі домашнього
вжитку власників квартири.
9 вересня 2014 року о 17 год. 16 хв. до оперативно-рятувальної служби у Києво-Святошинському районі надійшло повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку по вул. Тарасівській. На місце
події виїхали чергові караули 33-ДПРЧ та 51-ДПРП. Станом на 18 год.
40 хв. пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено горище та дах будинку площею 108 м 2. Причина пожежі встановлюється.
Шановні громадяни! Будьте уважні при поводженні з вогнем та дбайте
про свою безпеку.

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ
З питань розміщення реклами
в газеті «Боярка-інформ»,
на об’єктах зовнішньої реклами та на сайті звертайтеся за
адресою:
м. Боярка, вул. Молодіжна, 77, тел.: (04598) 47079.

Нагадуємо, що розцінки на розміщення рекламних матеріалів в газеті
«Боярка-інформ»
не змінилися:
(кв. см)

Площа

Ціна (грн)

960

1 стор.

3840,00

480

1/2 стор.

1920,00

240

1/4 стор.

960,00

120

1/8 стор.

480,00

60

1/16 стор.

240,00

30

1/32 стор.

120,00

СУМУЄМО

На 97-му році пішов із життя боярчанин, фронтовик,
полковник у відставці, кавалер багатьох
бойових орденів і медалей
ОБЕРТАС Григорій Ілліч.
Висловлюємо щирі співчуття рідним
і близьким у зв’язку із втратою.
Світла пам’ять про Григорія Ілліча назавжди
залишиться у наших серцях!
Міський голова Тарас Добрівський,
Виконком Боярської міської ради,
Боярська міська організація ветеранів війни, праці
і Збройних сил України
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БРОНЕЖИЛЕТИ — ЗАМІСТЬ ПЛАНШЕТІВ

19 вересня 2014
№18 (252)
ОГОЛОШЕННЯ

Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня», що знаходиться за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 83 здійснює роботи по відновленню в натурі (на місцевості)
меж земельних ділянок по вул. Хрещатик, 20 та вул. Хрещатик, 83.
Прохання до суміжних землекористувачів зібратися для погодження існуючих меж земельних ділянок 20.09.2014 року о 12:00
біля головного корпусу КЗКОР «Київська обласна дитяча лікарня».
Адміністрація КЗКОР
«Київська обласна дитяча лікарня»

Гороскоп
ОВЕН
Налаштуйтеся на виконання рутинної роботи, що
вимагає концентрації сил, уваги і продемонструйте
свою працьовитість. Ваш союз має триматися на взаємній любові, спільних інтересах і дружбі.

ТЕЛЕЦЬ
Реалізуйте ваші проекти і отримаєте гарний результат. Ваші рідні допоможуть вирішити наелектризовані стосунки, саме час створити затишний
рай в домі
«Нехай ці бронежилети врятують комусь життя», — говорять
десятирічні Данило Делюрман та
Дмитро
Петриченко-Притаманний, учні 4-Б класу початкової
школи Боярського НВК «Гімназія
— ЗОШ І ст.».
Хлопці віддали свої кишенькові гроші, які збирали на нові
планшети. А це виявилась доволі значна сума — 2200 грн. На
один бронежилет трохи не вистачало. Тому їхню ініціативу
підтримали майже всі учні 4-Б.
Таким чином було зібрано кошти на придбання не одного, а
аж двох бронежилетів.
Вже 5 вересня батьки учнів

цього класу витратили гроші за спокоїтись і повідомили батькам своє рішення: віддати на
призначенням.
Про подробиці такого незви- придбання бронежилета свої
чайного вчинку простих хлоп- кишенькові кошти. Батьки підчаків нашого міста ми дізналися тримали своїх дітей. Вже вранці
від їх класного керівника Люд- про вчинок Дмитра і Данила дізналися однокласники і також
мили Миколаївни Скорук.
З’ясувалося, що хлопці по- принесли гроші, хто скільки зміг.
вернулися додому 1 вересня,
«А як же ви тепер будете
вражені почутим під час пер- без планшетів?» — цікавлюся у
шого уроку. У їх класі, як і в юних патріотів.
«Та
нічого,
у
нас
є
усій державі, відбувся перший
урок на тему «Україна — єдина комп’ютери, якось обійдемося,
країна». Людмила Миколаївна — відповідають хлопчаки. — Не— Вчитель з великої літери і пе- хай ці бронежилети комусь врядагог від Бога змогла донести до тують життя».
свідомості дітей усю глибину поОсь такі діти зростають у надій, які нині переживає Україна. шій країні. Хто зможе нас подоВвечері хлопці не могли за- лати?!

Дошка оголошень
Велика міжнародна компанія,
світовий лідер з надання логістичних послуг,
оголошує конкурс на заміщення посади
менеджера телефонного продажу.
Ми шукаємо молодих (20-25 років), активних, цілеспрямованих
людей, які бажають навчатися, працювати та розвиватися.
Компанія розташована поблизу Боярки
(Міжнародний логістичний комплекс АМТЕЛ).

Звертайтеся за тел.: 067 657 61 28 (Оксана)
або пишіть на e-mail:
oksana.bashynskaia@dbschenker.com

Боярська міська дитяча школа мистецтв
оголошує набір дітей віком від 3-х років
• Зразковий ансамбль спортивно-бального танцю «Asgard»,
керівник Костянтин Євлашевський, тел.: (098) 583-62-86;
• Зразковий ансамбль сучасного вуличного танцю, паркуру
та фаєр-шоу «Street Dance»,
керівник Олександр Сушилін, тел.: (063) 981-95-14;
• Зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Перлинка»,
керівник Наталія Авраменко, тел.: (099) 423-29-08.

А Ваша дитина вміє танцювати?
Приходьте — навчимо!
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ
Пінопласт+короїд 200 грн/м2
Сайдінг+утеплення 240 грн/м2
Ціни вказані з врахуванням наших матеріалів
Гарантия якості. Договір.
096 256 53 07, 095 702 73 02.
Засновник — Боярська міська рада.
Директор — Ганна Коваленко.
Головний редактор — Тетяна Зубкова.
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БЛИЗНЮКИ
Час займатися домашнім господарством. Але не
забувайте про кар’єрний ріст. Кардинальних змін
краще не ініціювати. На сердечному фронті все чудово.

РАК
Керуйтеся практичними інтересами, будьте в
курсі всіх новин. Будьте відкритими лише з тими,
кому щиро довіряєте. Не розбещуйте себе розкошами, а неодмінно діліться здобутками з оточенням

ЛЕВ
Публіка вас обожнює. Натхненно працюйте,
демонструючи високий професіоналізм і практичні навики. Зважуйте всі плюси і мінуси при надходженні ділових пропозицій.

ДІВА
Час подбати про надходження грошей, втілюючи прогресивні ідеї та технології. Заручіться підтримкою таємних покровителів. .

ТЕРЕЗИ
Вам не слід інтригувати, маніпулювати думками
колег. Займайтеся доброчинністю, викорчовуйте
скупість і частіше занурюйтеся у внутрішній світ.
Уникайте відкритої конфронтації.

СКОРПІОН
Про спокій забудьте. Дізнаєтеся чимало цікавого, про що не підозрювали і це буде вашим козирем.
У кар’єрі – широкі перспективи. Вас кохають, відповідайте щирою взаємністю.

СТРІЛЕЦЬ
Кар’єрний марафон триває і професійна самовіддача окупиться сторицею! Начальство шануватиме, кадрова цінність зросте, однак не розслабляйтеся.

КОЗЕРІГ
Час ділитися досвідом, демонструвати таланти,
виступати в ролі справедливого борця за правду.
Слід попрацювати над системою духовних цінностей. Маєте знайти підтримку істинних друзів.

ВОДОЛІЙ
Дотримуйтеся духовних законів, тоді й матеріальний світ осипле щедротами. Кар’єрне сходження обмежене, вгору не рвіться, бо втратите й те, що
маєте, а насолоджуйтеся співпрацею з достойними
партнерами. У вас чудова ділова команда.
РИБИ
У цей час ви маєте жити за графіком, проявляти дбайливість і талант економного господаря. Не
смітіть грошима. Поважайте чужі погляди, думки, в
них зерна істини, які й вам допоможуть сформувати правильно власне світобаченнясвоє фінансове
становище.

