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Л ЮБИ Ш МІС Т О – В ИЙ Д И Н А СУ БО Т Н И К

Вихованці ДНЗ «Спадкоємець» першими долучилися до прибирання у місті
Будь-яка пора року сприятлива для наведення ладу на подвір’ї, вулиці, у місті.
Золота осінь – це час, щоб прибрати листя та сміття, обрізати дерева та кущі, побілити
бордюри тощо.
У Боярці 11 та 18 жовтня відбудуться суботники благоустрою та впорядкування територій.
Взяти у них участь – справа честі кожного, хто любить рідне місто.
ПОВІДОМЛЕННЯ

У МІСТІ ХОЧУТЬ ВСТАНОВИТИ ПАМ’ЯТНИК НЕБЕСНІЙ СОТНІ

щодо громадського обговорення визначення місця
9 жовтня за участю міського голови Тараса Добрівського відбулося засіданрозташування пам’ятника (пам’ятного знаку чи мо- ня ініціативної групи щодо встановлення у Боярці пам’ятника Небесній Сотні.
нументу) «Небесній Сотні» на території м. Боярка
Громадське
обговорення
проводиться виконавчим комітетом Боярської міської ради
з наміром (ініціативою) визначення місця розташування
пам’ятника (пам’ятного знаку
чи монументу) «Небесній Сотні» на території м. Боярка.
Пропозиції
(зауваження)
учасників громадського обговорення подаються до виконавчого
комітету Боярської міської ради у
письмовій формі чи електронною
поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси
особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному
повідомленні про проведення
громадського обговорення.
Обговорення проводиться
до 10.11.2014 р.
Попередні пропозиції можливості місця розташування

пам’ятника (пам’ятного знаку
чи монументу) «Небесній Сотні»
на території м. Боярка, а саме:
• вул. Садова (біля зупинки
громадського транспорту);
• вул. Вокзальна;
• Михайлівська площа;
• парк «Перемоги».
Адреса виконавчого комітету Боярської міської ради:
08154, м. Боярка, вул. Білогородська, 13, контактний номер
телефону: (04598) 41-815,е-mail:
boyarka-rada@ukr.net.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій (зауважень)
громадського обговорення –
головний спеціаліст з питань
архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради Романюк Андрій Олександрович.
Виконавчий комітет
Боярської міської ради

Відкриваючи засідання, Тарас – наголосив Тарас Добрівський.
Григорович зазначив, що ініціаПредставники громадських
тива громадськості щодо вшану- організацій висловили свої думвання героїв Небесної Сотні дуже ки щодо місця розташування
актуальна. Разом із тим учасники пам’ятника. Нині розглядаєтьзібрання переконані, що таке пи- ся кілька варіантів. Наступним
тання не можна вирішувати од- кроком має стати розгляд проноосібно чи колегіально.
ектних пропозицій. Присутній
«Встановленню пам’ятника майстер-різбяр Володимир Цеобов’язково має передувати ши- пляєв навіть продемонстрував
роке громадське обговорення», кілька власних ескізів.

Усі присутні підтримали
думку щодо важливості самої
ідеї встановлення пам’ятника
та необхідності живого обговорення цього проекту.
Вирішено, що прийом пропозицій триватиме до 10 листопада. Усі пропозиції мають бути
розглянуті якомога ширшим
колом громадськості.

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com
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На часі

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРИСВОЄННЯ
КАДАСТРОВОГО НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ

З метою реалізації конституційного права громадян щодо
володіння та розпорядження земельними ділянками і уникнення
перешкод під час успадкування та
укладення цивільно-правових угод,
необхідно присвоїти кадастровий
номер, відкрити Поземельну книгу
та здійснити державну реєстрацію
приватизованої земельної ділянки.

Кадастровий номер земельної ділянки - це те ж саме,
що ідентифікаційний номер
платника податків у людини, тобто він є унікальним
для кожної ділянки. Його наявність свідчить про те, що
Ваша земельна ділянка у цифровому XML-форматі внесена
до Національної кадастрової
системи, а цей XML-файл
містить інформацію про географічне місцезнаходження
земельної ділянки, геометричні розміри, дані про власника та цільове використання
земельної ділянки.
Першим етапом будь-якої
документації із землеустрою
є визначення кадастрового
номера (якщо він не був визначений раніше). Кадастро-

ві номери та цифрові обмінні
XML-файли почали масово
впроваджувати в Україні орієнтовано в 2003-2006 роках, і
якщо Ви отримали державний
акт до того часу, то, ймовірно,
що Вашої земельної ділянки в
єдиній системі немає і для того,
щоб виконувати з ділянкою
будь-які дії, пов’язані з переоформленням права власності,
Вам попередньо необхідно зареєструвати земельну ділянку
та присвоїти кадастровий номер.
Технічна
документація
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
та визначення кадастрового
номера розробляється у таких
випадках:
- якщо у Вас державний акт
старого зразка жовто-червоного кольору;
- якщо у Вас державний
акт зеленого кольору з вписаним кадастровим номером
на плані меж на зворотній
сторінці державного акта, але
земельна ділянка не внесена
до кадастрово-реєстраційної
системи;
- якщо до Вас перейшло право власності на нерухоме майно (будинок, тощо), яке знаходиться на земельній ділянці, і
державний акт на цю земельну
ділянку раніше не виготовлявся, а Ви плануєте продати (подарувати) нерухомість разом

із ділянкою (це найкоротший
шлях, щоб оформити договір
купівлі-продажу або дарування та не чекати виготовлення
державного акта).
Роботи по розробленню
технічної документації із землеустрою виконуються спеціалізованими
проектними
організаціями, які мають відповідні ліцензії на виконання землевпорядних робіт, на
підставі укладеного договору
та за кошти громадян, відповідно до вимог Тимчасового
порядку присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 серпня 2010
року № 749.
Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці
незалежно від форми власності. У разі переходу права
власності на земельну ділянку
від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав
на земельну ділянку, зміни
речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер не
змінюється. Земельній ділянці, у разі поділу чи об’єднання,
присвоюється новий кадастровий номер. При цьому
попередній кадастровий номер отримує статус архівного
і в подальшому не використовується.

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо громадського обговоренняперейменування вулиці Леніна м. Боярка
Громадське обговорення проводиться виконавчим комітетом Боярської міської ради з метою залучення
представників громадськості до розгляду пропозицій щодо перейменування вулиці Леніна та врахування
громадської думки під час прийняття
відповідного рішення. Участь у громадському обговоренні можуть брати
фізичні та юридичні особи, а також
громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються до виконавчого комітету Боярської міської ради у письмовій формі
чи електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та
адреси особи, яка їх подає, у строк,
передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення.
Обговорення продовжено до
27.10.2014 р., після чого питання
буде винесене на розгляд постійної
депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних
ресурсів та адміністративно-територіального устрою Боярської міської

ради. Рішення щодо перейменування
вулиць міста приймає сесія міської
ради. Виконавчий комітет міської
ради приймає рішення щодо корегування вулиць міста та направляє звернення до Київської обласної філії
державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції
України щодо внесення змін до словників Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
До виконавчого комітету Боярської міської ради надійшли пропозиції від громадськості щодо зміни
назви вулиці Леніна, а саме:
• вулицю Леніна перейменувати
на вулицю Січових Стрільців;
• вулицю Леніна перейменувати
на вулицю Героїв Майдану;
• вулицю Леніна перейменувати
на вулицю Небесної Сотні;
• вулицю Леніна перейменувати
на вулицю Петра Сагайдачного.
Адреса виконавчого комітету
Боярської міської ради: 08154, м. Боярка, вул. Білогородська, 13, контактний номер телефону: (04598) 41-815,
е-mail: boyarka-rada@ukr.net. Відповідальний за організацію розгляду пропозицій (зауважень) громадського

обговорення перейменування вулиць
м. Боярка – головний спеціаліст з питань архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради Романюк
Андрій Олександрович.
Громадське обговорення здійснюватиметься у відповідності
до Конституції України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності
імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій», Порядку
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про
присвоєння юридичним особам
та об’єктам права власності, які за
ними закріплені, об’єктам права
власності, які належать фізичним
особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових
дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2012 р.
№ 989.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
За вересень комунальним під- поверх 6 – ремонт щитової, Біприємством «БГВУЖКГ» були логородська, 27, п. 1, поверх 2 –
замінено кабель та встановлено
виконані роботи:
• аварійно-ремонтною дільни- розгалудження, Білогородська,
цею: прочищено каналізацій– 7, 51 – проведено ревізія щитових
заміна лежаків, кранів, стояків та замінено контакти 3-ої величини, Богунська, 9 – заміна
– 9, заміна батарей – 2.
У будинок по вул. Білогород- електричного стовпа; Гоголя, 78,
ській, 144 у рамках підготовки до кв. 55 – заміна лічильника; 50
опалювального сезону разом з під- років Жовтня – замінено ввідрядною організацією проводиться ний кабель, встановлено автомати та вимикачі; Садова, 9, кв.
заміна траси теплопостачання.
Електрогосподарство в ході 121 – заміна нуля, що вигорів.
• дільниця благоустрою: ведетьпідготовки до зимового періоду:
Білогородська, 25, 27, п. 5, ся капітальний ремонт дороги по

вул. 50 років Жовтня; ямковий
ремонт доріг по вул. Хрещатик
та Волгоградській, використано 5
т асфальту; кроновано 9 дерев та
зрізано 6 сухих і аварійних дерев;
висаджено 15 кущів спіреї та 6
дерев біля дошки пошани по вул.
Білогородській; відремонтовано
та замінено світильники вуличного освітлення по місту; проведено
покіс по вул. Садова та частково
по Білогородській; ліквідовано 1
несанкціоноване сміттєзвалище
в місті; надали допомогу школіінтернату у вигляді кронування та
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ДВІ АВТІВКИ – У ЗОНУ АТО

8 вересня представники
громадськості, волонтерів та
самооборони міста стали учасниками відправки у зону АТО
гуманітарного вантажу продуктів та обмундирування.

Вже ввечері його було відправлено у двох автівках, які
небайдужі громадяни спеціально підготували та передали на
допомогу нашим воякам з 25
батальйону.

КП «БОЯРКА - ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:

До уваги споживачів

КП «Боярка-Водоканал» повідомляє, що з метою забезпечення
державних соціальних гарантій у сфері житлово-комунального
обслуговування, дотримання принципу соціальної справедливості
під час надання пільг і субсидій, відповідно до статей Закону України
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»,
Кабінетом Міністрів України з 1 жовтня 2014 року вводиться в дію
Постанова № 409 від 6 серпня 2014 року «Про встановлення державних
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
З 1 жовтня 2014 року Постановою встановлюється загальнодержавні соціальні нормативи щодо надання пільг та субсидій на комунальні послуги.
Для зменшення фінансового навантаження при оплаті за водопостачання та водовідведення, КП «Боярка-Водоканал» наполегливо рекомендує
своїм споживачам встановити прилади обліку тим, хто ще цього не зробив.
Бережіть воду, економно її витрачайте, заощаджуючи сімейний бюджет.

КИЄВОСВЯТОШИНСЬКА ФЕГГ
ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»
ПОВІДОМЛЯЄ
У жовтні-листопаді 2014 року Києво-Святошинська ФЕГГ
ПАТ «Київоблгаз» проводить заходи зі збору показань газових
лічильників з метою встановлення реальних даних щодо споживання газу клієнтами та здійснення нарахувань за використаний
енергоресурс.
Працівники газової компанії обходитимуть домівки Боярки
в посиленому режимі з 9:30 до 19:30 щоденно, крім неділі.
Просимо споживачів сприяти роботі працівників філії та
надавати доступ до приладів обліку газу.
Телефон для довідок: (04598) 4-36-00.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження процедури розгляду та врахування
пропозиції у проекті детального плану території під будівництво
багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна,
вул. Чернишевського та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка
У зв’язку із зверненнями мешканців м. Боярка, процедура
розгляду та врахування пропозиції у проекті детального плану
території під будівництво багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна, вул. Чернишевського та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка продовжується до 17.10.2014 р. за адресою:
08154, м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. № 13, понеділокп’ятниця з 9:00-13:00, контактний тел. (04598) 41-815. Відповідальний за організацію розгляду пропозицій до ДПТ – головний
спеціаліст з питань архітектури виконавчого комітету Боярської
міської ради Романюк А. О.
Виконавчий комітет
Боярської міської ради

зрізання аварійних дерев на території школи; за сприяння підприємця Боднюка О.В. проведено
благоустрій вул. Київської.
- юридично-договірний відділ:
• інспекторами житлового
фонду укладено 89 договорів
з населенням на вивіз твердих
побутових відходів; підготовлено заяву про видачу судового
наказу на стягнення заборгованості за житлово-комунальні
послуги на мешканця кв. 43 буд.
5 по вул. Дєжньова.
КП «БГВУЖКГ» наголошує,

що вже втретє звертається до
суду про примусове стягнення
заборгованості цього боржника. Також за вересень місяць
до відділу виконавчої служби
подано 18 справ про примусове
виконання рішення суду на загальну суму – 55901,21грн.
Якщо Ви не хочете бачити своє
прізвище в цій інформації, вчасно
сплачуйте за послуги та укладайте
договори про вивезення твердих
побутових відходів.
Тільки разом ми наведемо чистоту в нашому місті!
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АКТ УА ЛЬНО

ДЕНЬ МІСТА: МОЛИТВА, НАГОРОДИ Й АВТОГРАФИ ТРАДИЦІЇ ЗДОРОВ’Я:

Урочистості з нагоди Дня міста відбулися в актовій залі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.»
20 вересня у присутності активу
міста та численних гостей.
Прапори України, Боярки
та міст-побратимів під звуки
барабанів занесли до зали ліцеїсти-богунівці. Барабанний
дріб та гімн України звучали
цього дня дуже логічно, адже
частину нашої держави охоплено війною. А ми, кого війна
торкнулася
опосередковано,
переживаємо та робимо кожен
власний внесок у перемогу.
Хвилина мовчання та молитва за Україну – до Бога від
імені усіх присутніх звернувся
настоятель
Свято-Покровської парафії протоієрей Димитрій Присяжний.
У залі гімназії були присутні: голова Києво-Святошинської
райдержадміністрації
Сергій Возний, голова районної ради Людмила Шевчук,
попередні очільники Бояр-

ської міської ради та діючий
міський голова Тарас Добрівський. Оплесками присутні вітали бійців-учасників АТО.
Центральною подією стало
вручення почесних нагород та
відзнак. Званням почесного
жителя міста було удостоєно
Ірину Демидову – засновницю
та директора єдиної в Україні
школи для шляхетних дівчат
«Леді»; Марію Петриченко, депутата Боярської міської ради
з 1967 по 1990 роки; Ганну Сінаюк, члена міської організації ветеранів війни та праці.
Також було вручено нагороди переможцям у номінаціях:
кращий працівник культури –
Марія Кириленко; кращий медичний працівник – Людмила
Александра; кращий працівник освіти – Любов Фарцабей;
кращий працівник соціальної
сфери – Ангеліна Лахтадир;
кращий підприємець – Мамердзу Шукюров; кращий працівник сфери побутового обслуговування – Надія Іванова;

господар зразкового двору –
Лідія Хоменко, Юрій Івченко,
Микола Логановський, Микола Іщенко; кращий працівник
органу місцевого самоврядування – Анатолій Стороженко;
кращий роботодавець – Махфуд Сааде; кращий спортсмен
– родина Волощуків.
Приємною несподіванкою
для Петра Кабанюка стало
отримання ордера та ключів
від двокімнатної квартири у
Боярці. Петро Іванович перебував на квартирному обліку
за місцем проживання у пільговій черзі першочергових під
номером № 1 як учасник афганських подій.
Урочисто
привітали
з
90-річчям шанованих боярчан
Миколу Поліщука, Лідію Зарубіну, Марію Пуглаченко.
Особливим святом став
День міста для шістнадцятирічного учня гімназії Максима
Коваленка, який щойно відсвяткував день народження.
Міський голова Тарас Добрівський під оплески вручив йому
паспорт громадянина України.
Почесну місію нагородження кращих жителів міста продовжили голова РДА Сергій
Возний та Людмила Шевчук.
Скористалися
нагодою
привітати жителів Боярки з
Днем міста і кандидати у народні депутати України: Олександр Тигов, Анатолій Федорук та Михайло Гаврилюк.
Концерт за участю хореографічних колективів міської
школи мистецтв та студії «Зорепад» під керівництвом Наталії Горенко Будинку культури
став яскравим доповненням.
Присутність серед гостей
співака Олександра Пономарьова, довіреної особи Анатолія Федорука, викликала
шалений сплеск емоцій серед
його шанувальників.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ

Легкоатлетичний пробіг «За мир та єдність України» до Дня міста
зібрав понад 400 учасників, з них 277 фінішували. Спортсмени та вболівальники випромінювали енергію та силу, прагнення до перемоги та
здоровий запал молодості, а також бажання вести здоровий спосіб життя.
Серед учасників – діти боярських шкіл, коледжу та військового ліцею, представники
комунальних підприємств міста,
боярчани, а також гості з Києва.
Під час урочистостей з нагоди відкриття спортивного
свята до всіх присутніх звернувся голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Сергій Возний. Він щиро
пожалкував, що не одягнув
спортивний костюм, аби взяти участь у такому прекрасному спортивному заході. А всім
учасникам побажав доброго
здоров’я та перемог у житті.
Ідея пробігтися заради
миру та єдності України не
залишила байдужою ще одну
гостю – голову Києво-Святошинської райради Людмилу
Шевчук. Вона залюбки допомогла пройти дистанцію одній
з наймолодших учасниць.
Міський голова Тарас Добрівський – активний учасник
легкоатлетичного забігу – також

розпочав забіг з дистанції 500 м,
яку він долав не один, а разом із
своїм сином Михайликом.
Інструктаж перед забігом:
відомий фінансист та бігун
Андрій Оністрат розповідає
учасникам про основні правила руху по трасі.
Сім забігів тримали усіх
глядачів у напрузі. Переможців
зустрічали бурхливими оваціями та радісними вигуками.
Найбільша інтрига – забіг
на три тисячі метрів – тривала
недовго. Усю дистанцію першим подолав учасник Амугу
Омгба Барнабе – студент-медик Медичного університету
ім. Богомольця, майбутній
кардіолог з Камеруну.
Нагородження учасників
відбулося у теплій атмосфері.
Медалі, дипломи та подарунки, усмішки та щирі привітання залишилися на згадку усім
учасникам спортивного свята,
яке має усі шанси стати традиційним для Боярки.

БІЛОРУСИ ВШАНУВАЛИ
ПОЯРМАРКУВАЛИ ТА ПІДТРИМАЛИ АРМІЮ ВИЗВОЛИТЕЛЯ-УКРАЇНЦЯ

Благодійний ярмарок до Дня міста влаштували та провели учні Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.». На батьків та усіх гостей ярмарку цього дня чекали різноманітні смаколики та сувеніри, виготовлені
власноруч. Усю виручку від продажу – понад 22 тисячі гривень – діти
вирішили передати на допомогу армії.

Дитячий галас, пахощі печеного-вареного-смаженого,
усмішки, національні вбрання–
такою була атмосфера ярмарку.
За цих сприятливих умов багато хто із задоволенням по-

прощався зі своїми кровними
гривнями, адже й мета благородна – допомога бійцям АТО.
Кожен клас придумав
власну неповторну концепцію
підвищення продажу. Пропо-

нувалося навіть з’їсти сепаратиста і запити його кавою. Ну
як тут відмовитися?
Ми вже писали у попередньому номері газети «Бояркаінформ» про учнів 4-Б класу
Боярського НВК «Гімназія–
ЗОШ. І ст.» І ось під час благодійного ярмарку учні цього
класу знову відзначилися. За
результатами підрахунку грошей, було визначено, що переміг 4-Б клас початкової школи
гімназії, де класний керівник–
Скорук Людмила Миколаївна.
Діти за свої вироби зібрали
4008 грн. Це виявилася найбільша сума грошей, бо до їх
«меню» входила незвичайна
страва – фарширована риба,
що стало вирішальним аргументом для відвідувачів.
Організатори подбали про
Нещодавно голова Бо- с. Лутовка Житомирської обстимул для учасників ярмарку. ярської міської організації ласті. На фронт потрапив наКлас-переможець отримав у інвалідів війни та учасників весні 1944 року. З боями визвонагороду квитки до кінотеатру. бойових дій Володимир Ну- ляв Мінськ, Могильов, Чауси,

Лист у номер
Щиро дякую організаторам, учасникам та усім, хто фінансово підтримав проведення благодійного ярмарку у гімназії. Ваші небайдужість та щедрість дають змогу надати допомогу нашим воякам у зоні АТО.
Як волонтер я займаюся придбанням усього необхідного та доставкою гуманітарних вантажів
боярчанам, які перебувають на Сході країни.
Після проведення ярмарку організатори передали нам 5000 грн., які заплановано витратити на придбання для вояків ліків та теплого одягу. Найближчим часом ми придбаємо та передамо усе це у зону АТО.
Особлива вдячність учням та батькам за підтримку, надану воякам.
Нехай усіх вас береже Господь.
Андрій Борисенко, волонтер

рищенко виконав приємну
місію: вручив своєму побратиму, члену організації Георгію
Вольваху ювілейну медаль «70
років визволення Республіки Білорусь від німецько-фашистських загарбників».
Саме так білоруський народ
подякував ветерану за звільнення від фашистської чуми.
Георгій Антонович Вольвах
народився 2 липня 1925 року в

Гродно. Воював у складі 153-ої
Смоленської стрілецької дивізії 566-го стрілецького полку 2
батальйону. Нагороджений багатьма орденами та медалями.
Нагороду від братнього народу старенький ветеран прийняв з радістю. Нині за станом здоров’я він позбавлений
можливості вільно спілкуватися з людьми, тому зустрічі з
гостями був дуже радий.
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Олександр Тигов: «Працювати на совість за гідний результат»
БІОГРАФІЯ

кандидата в народні
депутати України по
одномандатному
виборчому округу № 95
Олександра Тигова.
Тигов Олександр народився
у Дніпропетровську 31 жовтня
1971 року. Українець, мешкає в
с. Петрівське.
Закінчив
Дніпропетровський індустріальний педагогічний технікум за спеціальністю «Майстер теслярного
виробництва».
З 1989 до 1991 рік проходив
військову службу в Південній
групі військ в Угорщині, одразу
після чого розпочав свою трудову діяльність. Протягом тривалого часу займав керівні посади в комерційних структурах.
У 2003-2007 рр. навчався у
Віденському
Міжнародному
університеті за спеціальністю
«Бізнес-адміністрування».
У 2006 році заснував і очолив
правління ГО «Бізнес-центр
«Новий початок». Основна мета
Центру - юридична допомога
населенню, проведення бізнессемінарів для керівників малого
та середнього бізнесу тощо.
Під керівництвом Олександра Тигова у селі Петрівське
розпочато будівництво житлового комплексу «Петрівський
квартал», що дає можливість вирішити ряд соціальних питань.

Зараз за сприяння Олександра Тигова реалізується соціальний проект «Чужих дітей не
буває», спрямований на зведення дитячих будинків для дітейсиріт із зони АТО. Відкриття
одного з таких будинків відбулось у серпні 2014 року в селі
Гатне Києво-Святошинського
району.
Як член Ради директорів
Конфедерації
будівельників
України, Олександр Тигов вирішив ряд проблем загальнодержавного значення та взяв
участь у розробці Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який суттєво
спростив дозвільні та погоджувальні процедури у будівництві.
а саме: з 32-х процедур, термін
на проходження яких становив
290-300 днів, залишилося 3-5
процедур з терміном 10-65 днів.
Тигов Олександр — член
партії «Блок Петра Порошенка». На президентських виборах 2014 року він очолював
виборчий штаб Києво-Святошинського району та Приірпіння, результат роботи якого
визнаний одним із найкращих
в Україні.
Як член команди лідера держави та повністю підтримуючи
його мирний план, Олександр
ставить за мету проводити плідну роботу, аби запроваджувати
політичні й економічні реформи у рамках програми Президента України Петра Порошенка «Жити по-новому!».

Зібрати в один кулак
добру волю всіх людей,
здатних до дії! Не боротися
між собою, а перемагатиІ
Час єднатись!
Наша мета - Україна!
Європейська держава
здатна забезпечити гідність
і свободу кожного українця.
Петро Порошенко

«Блок Петра Порошенка» —
партія більшості
Блок Петра Порошенка є
основою для формування парламентської більшості та уряду, які
візьмуть на себе відповідальність за
долю країни, повернуть в Україну
мир та здійснять необхідні реформи.
Лідером блоку є Петро Порошенко, який отримав підтримку
абсолютної більшості виборців,
практично в усіх регіонах України.
Обравши Петра Порошенка
Президентом, народ прийняв рішення жити по-новому, зробивши
перший крок для оновлення країни.
Українцям треба зробити другий крок - обрати новий парламент,
у якому сформується більшість, що
обере ефективний уряд та забезпечить виконання програми Прези-

Програма

кандидата в народні депу тати по виборчому округу №95

Тигова Олександра Олександровича

Усвідомлюючи важливість
взятих на себе зобов’язань, як
кандидат у народні депутати
України від Партії «Блок Петра Порошенка», визначаю для
себе 5 основних завдань:
І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ
СИСТЕМУ
Провести антикорупційну
люстрацію. Звільнити корумпованих та непрофесійних
чиновників, правоохоронців,
суддів і прокурорів.
Відкрити для громадян
дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів.
ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ
ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Як народний депутат, буду
домагатися прийняття законопроекту про децентралізацію
влади. Виконавча влада в областях належатиме не призначеним згори «губернаторам», а
виконкомам, члени яких обиратимуться народом.
Запровадити: Народне вето
та Народний вотум недовіри. Громадяни на референдумі
зможуть скасовувати рішення
органів влади та місцевого самоврядування, а також відправляти
у відставку голову місцевої держадміністрації, керівника міліції
і податкової, прокурора, суддю.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ
РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на
підприємствах та установах.
Справедливе надання молоді
доступного житла.
Реальна рівність доходів і
можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.

Я буду також домагатися:
• продовження терміну виплат на дитину (на рівні прожиткового мінімуму) до досягнення нею 15 років;
• забезпечення можливостей працевлаштування для людей з обмеженими фізичними
можливостями та для тих, кому
більше 50 років;
• зниження процентної ставки кредиту, припинення свавілля банків і збільшення прав
позичальників.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ
ГРОМАДАМ
Стимули для економічного
зростання - у громаді. Стовідсотковий податок на доходи
фізичних осіб, на землю та податок на нерухомість будуть залишатися на місцях. Нульова
ставка податку на прибуток - для
новостворених підприємств на 3
роки; для створених на депресивних територіях – на 5 років.
За рахунок цих коштів у нашому Києво-Святошинському районі та Приірпінні, я вимагатиму:
• ремонту усіх без винятку
доріг у районі;
• надання постійної і безкоштовної допомоги кожному інваліду та ветерану (у тому числі
шляхом підтримки молодіжних
волонтерських рухів);
• повноцінне фінансування
всіх спортивних шкіл, клубів, палаців дитячої та юнацької творчості, а також побудову в кожному
дворі спортивного майданчика;
• відкриття нових дитячих
садків.
V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Жити безбідно, не економ-

лячи на харчах та одязі. Забезпечити можливість пересічній
сім’ї на місячну зарплату купити
холодильник або пральну машину, протягом 3-х років придбати
автомобіль, протягом 10-ти –
житло у місцевості проживання.
Кожен громадянин, незалежно від віку, національності, статі та соціального статусу,
почуватиме себе захищеним та
впевненим у завтрашньому дні,
пишатиметься своєю країною.
В окрузі № 95 маю намір:
• Продовжити будівництво
будинків для дітей-сиріт;
• Створити мережу пунктів
безкоштовної ультразвукової
діагностики;
• Забезпечити медичні заклади сучасним обладнанням;
• Відновити прибудинкові
дороги та тротуари;
• Відремонтувати аварійні
покрівлі будинків та під’їзди,
провести ремонтні роботи у навчальних закладах району;
• Створити Центр надання адміністративних послуг
дозвільного характеру;
• Захищати усіх підприємців
округу від корупційного свавілля чиновників.
Розумію, що для реалізації
цієї програми, потрібні конкретні дії. Тому замість гучних
гасел в парламенті буде наполеглива праця. Я впевнений у
тому, що постійний зв’язок із
людьми забезпечить вирішення
нагальних проблем. Тому я обіцяю проводити регулярні зустрічі з вами! Я обіцяю бути чесним!
Обіцяю не забути жодного з Вас
і свої обіцянки. Я – один із вас!

дента «Стратегія-2020».
Блок Петра Порошенка об’єднав
людей, які стали новою командою
Президента. Це професіонали, відомі громадські діячі й політики, мешканці усіх регіонів України.
Команда Блоку Петра Порошенка
Віталій Кличко - лідер партії
«УДАР» і мер Києва, видатна особистість, гордість України.
Юрій Луценко - голова партії
«Блок Петра Порошенка», принциповий політик, в’язень сумління
колишнього режиму, борець за перезавантаження влади.
Ольга Богомолець - лікар і громадський діяч, один із символів Революції Гідності.
Володимир Гройсман - віцепрем’єр-міністр України, відповідальний за децентралізацію та розширення
повноважень місцевого самоврядування, колишній мер Вінниці, досвідчений та успішний господарник.
Мустафа Джемілєв - національний лідер кримських татар,
політв’язень радянських часів, патріот і моральний авторитет України.
Юлій Мамчур - полковник
Збройних Сил, легендарний командир українських льотчиків у
Бельбеку, які не здалися російським окупантам.
Марія Матіос - відома письменниця, сучасне обличчя української культури, автор важливих
законопроектів.
Микола Томенко - радник
Президента України, досвідчений
парламентар та урядовець, послідовний та принциповий захисник
національної культури.
Ірина Геращенко- уповноважений Президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі, відомий
парламентар, борець за свободу слова.
Віталій Ковальчук - керівник
штабу кандидата в Президенти
України Петра Порошенка та Блоку Петра Порошенка.
«Стратегія-2020»
«Стратегія-2020» складається із
чотирьох векторів руху для досягнення нашої мети: РОЗВИТКУ, БЕЗПЕКИ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ та ГОРДОСТІ. Вони визначають наші цілі:
•Сталий розвиток країни
•Безпека держави, бізнесу та
громадян
•Відповідальність і соціальна
справедливість
•Гордість за Україну в Європі

та світі
Підписавши угоду про Асоціацію з ЄС, Україна отримала інструмент та дороговказ для своїх
перетворень. Виконання угоди дає
нам можливість наблизитися до
відповідності вимогам членства в
Європейському Союзі.
Право на майбутнє
Революція гідності та війна за
свободу України створили українську національну ідею. Ідею, за яку
ми готові вмирати. Ідею, для якої
варто жити.
Це ідея гідності. Українці довели
і продовжують щоденно доводити те,
що саме гідність є базовою складовою нашого характеру. Це ідея свободи. Адже за свободу свою та своєї
країни ми готові битися, незважаючи ні на що. Це ідея майбутнього.
Адже ми закрили одну епоху нашої
історії і зараз переходимо в іншу, повертаючи Україну до Європи.
Ми отримали унікальний шанс
побудувати нову Україну. Сильну.
Заможну. Вільну. Гідну.
Уже за п’ять років, у 2020 році,
ми будемо жити в новій Україні.
Нова Україна буде розвиненою.
Це країна з сильною економікою
та інноваціями. Ми працьовиті та
талановиті, ми зможемо зробити
все. Для цього потрібно створити
сприятливі умови на державному та
законодавчому рівнях, у конкретних промислових та господарчих
сферах. Ми здійснимо всі необхідні
реформи. У новій Україні кожен
громадянин буде мати можливість
чесно працювати й гідно заробляти.
Першочергові реформи
1. Оновлення влади та антикорупційна реформа.
2. Судова реформа.
3. Децентралізація та реформа
державного управління.
4. Дерегуляція та розвиток підприємництва.
5. Реформа правоохоронної
системи.
6. Реформа системи національної безпеки та оборони.
7. Реформа системи охорони
здоров’я.
8.Податкова реформа.
Час єднатись!
Українців десятиліттями ділили за мовою спілкування, регіоном проживання та історичними
традиціями. На цьому виріс, підтриманий ззовні, сепаратизм, який
В.Путін використав для агресії
проти України.
Люди розуміють, що в умовах
війни народ має об’єднатися, бо
лише консолідована нація може
протистояти ворогові. І саме
тому українці вже в першому турі
обрали Петра Порошенка Президентом України.
Сьогодні нам потрібно зробити
другий крок - обрати парламент, у
якому Президент отримає реформаторську більшість. Тому нашим
гаслом на виборах є «Час єднатись!»

Боярська гостина Олександра Тигова
20 вересня цього року, коли
Боярка відзначала щорічне свято - День міста, в актовій залі
Боярської гімназії було багатолюдно. Міський голова Тарас
Добрівський своєрідним звітом
оглянув рік минулий, назвав
здобутки міста, поділився з громадою існуючими проблемами
та шляхами їхнього вирішення.
Як зазвичай, у цей день вручили відзнаки почесним жителям
міста, а також визначили кращих за професіями. Завітали на
урочистість і шановні гості, а
серед них – кандидати в народні
депутати України по виборчому
округу № 95, куди входить і Боярка – найбільше місто КиєвоСвятошинського району, яке 26
жовтня братиме участь у виборах до Верховної Ради України.

Привітав боярчан і кандидат у
народні депутати України Олександр Тигов. Виступ Олександра
Олександровича був стислим,
але предметним. Наш сусід за
місцем проживання у селі Петрівське, він добре знає Боярку,
переймається її проблемами і має
реальні шляхи подолання всіх
труднощів. Як член партії «Блок
Петра Порошенка» сподівається
в рамках виконання програми
Президента України здійснити
ті перетворення, що забезпечать
Україні, і Боярці зокрема, реалізацію невідкладних реформ.
Громадяни України були і будуть
єдиною родиною, подолавши війну і фінансову скруту, прийдуть
до європейського співтовариства, до гідного життя, вважає
Олександр Тигов.
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ЗА УКРАЇНУ, В ЯКІЙ ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ
Дорогі мої земляки!

Ми, українці, любимо нашу
Батьківщину і хочемо жити та
виховувати дітей у багатій, незалежній країні. І те, що це можливо, підтвердив Майдан. Але
застосування сили, на мою думку, – останній аргумент впливу
на ситуацію. Проблеми людей

повинні вирішуватись у Верховній Раді, Президентом України
та керівниками всіх рівнів влади.
Якщо ні – тоді Майдан.
Сьогодні життя людей значно погіршилось. Йде війна. Гинуть найкращі наші сини та брати. Люди зубожіли ще більше.
Затягувати пояси, як рекомендує нам керівництво держави,
вже нікуди. Олігархи, які керують країною, цього не розуміють. За сім місяців немає навіть
натяків на обіцяні реформи, які
хоча б вселяли надію на краще.
Люди доходять до відчаю.
Бачу два шляхи вирішення
наших проблем: ми оберемо
достойну Верховну Раду, яка
забезпечить люстрацію влади і
усуне від керівництва державою
олігархів, або ж – буде Майдан.
Майдан бідних проти багатих.
Не у вишиванках з піснями, а в
камуфляжах зі зброєю.
Я – за перший шлях. Він

БІОГРАФІЯ Григорія КОСЕНКА

Місце проживання
1997-2005 рр. – начальс. Гореничі Києво-Свя- ник управління сільського
тошинського району Київ- господарства Києво-Святоської області.
шинського району;
2005-2006 рр. – керівник
Освіта
приймальні
Президента
1990 р. Українська сіль- України в Києві та Київській
ськогосподарська академія, області;
інженер-механік;
2006-2010 рр. – голова Ки1997 р. Інститут післяди- єво-Святошинської районної
пломної освіти, економіст;
ради;
2004 р. Академія державз 2011 р. – голова громадного управління, державне ської організації «Київський
управління.
обласний комітет захисту
конституційних прав та своТрудова біографія
бод громадян України»;
1991-1997 рр. – радгосп
з 2012 р. – заступник дирекім. Т. Шевченка у с. Горени- тора, з 2013 р. – директор ТОВ
чі Києво-Святошинського «Міжнародні
Інтелектуальні
району, інженер машинно- Технології».
Депутат
Києво-СвятоГригорій КОСЕНКО, тракторного парку, головний
інженер,
заступник
гошинської
районної
ради
кандидат у народні депуати
четвертого та п’ятого склиУкраїни лови правління;
кань (2002-2010).

можливий і реальний. Необхідно лише розібратись, хто є хто
у виборчих списках і обрати ту
людину, яка живе поміж нас,
має такі ж проблеми як і ми, та
знає, як їх вирішити.
Я маю досвід роботи з людьми нашої громади. Знаю усі
проблеми і як їх вирішувати.
Переконаний, що слід діяти
активно, попри всі розчарування. Не ховайтесь від проблем у
своїх домівках, бо завтра вони
прийдуть до кожного із нас і вирішити їх мирним шляхом буде
вже не можливо.
Прийдіть на виборчу дільницю. Оберіть мирний шлях
вирішення проблем! Наша доля
в наших руках!
Слава Україні!!!

Змінимо чинних депутатів – зупинимо розкрадання держави!
Я, Омельченко Петро Михайлович, українець, народився 12 червня 1986 року. Виріс і жив у батьківському домі в місті Вишневе.
Моя сім’я – це православні
українці, вихідці з робочого та
селянського класу, освічені та
доброзичливі, зразкові господарі: батько був викладачем та
юристом, мама – бухгалтером,
юристом, а трохи пізніше – державним нотаріусом у Вишневому, обидва дідусі все життя працювали водіями на вантажному
та пасажирському транспорті,
обидві бабусі – бухгалтерами на
АТП та буровій станції.
У 13 років я втратив батька,
який загинув у автомобільній катастрофі, та став напівсиротою.
2010 року закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені
Тараса Шевченка за спеціалізацією конституційне, фінансове та адміністративне право та
отримав диплом з відзнакою.

ІЗ МАЙДАНОМ У СЕРЦІ

Інтерв’ю з кандидатом у народні депутати по 95-му мажоритарному округу від політичної партії «Народний фронт» Михайлом
ГАВРИЛЮКОМ – відомим активістом Майдану, над яким взимку
знущалися спецпризначенці, але
не змогли зламати міцний козацький дух справжнього патріота.

– Чому Ви йдете до Верховної
Ради? Це Ваше рішення, чи чиясь пропозиція?
– Це було моє рішення, але
в мене є багато друзів, серед
яких Віктор Романюк, кандидат від сусіднього, 94-го виборчого округу від нової політичної
сили «Народний фронт». Він
запропонував балотуватися від
цієї партії. Я ознайомився з їхньою програмою та списком, і
прийняв рішення іти на вибори.
Свою місію у Верховній Раді
я бачу в тому, щоб не допустити свавілля депутатів і нового
знущання над українським народом. Потрібно, щоб депутати стали ближчими до простих
людей.

До Ради можуть зайти перефарбовані регіонали, мільйонери, різні відомі політики
і бізнесмени, їх дітки. І вони
не завжди розуміють потреби
простих людей, яких в Україні
більшість. А такі, як я, знають
і розуміють їх. Тому я вважаю,
що в парламенті повинні бути
різні представники, в тому числі і такі прості люди, як я. Насправді я мало чим відрізняюсь
від мільйонів інших українців,
але за Божою волею склалося
так, що мене зараз пізнають багато людей. Тож сподіваюсь, що

саме це допоможе мені стати
народним депутатом України і
представляти в парламенті
простий український народ.
– Чим Ви збираєтесь займатись
у парламенті? Яка у Вас освіта?
– Освіта у мене не вища.
Але, по-перше, вчитися ніколи
не пізно. Тож будемо над цим
працювати. По-друге, нам, насамперед, потрібно позбутися
страшного минулого. Очистити
владу від корупції, кумівства,
лобіювання чиїхось інтересів.
Для цього до Верховної Ради
повинні прийти патріоти з чистою душею, без злих помислів.
Я себе таким вважаю. А для того,
щоб правильно готувати закони, в Раді є спеціальні комітети, є спеціалісти різних галузей.
Будуть, я впевнений, і освічені
депутати, які не допустять свавілля. А вирішити, як варто голосувати – «за» чи «проти», – я і
сам зможу, моїх знань для цього
вистачить. Головне, щоб закони були справедливими і рівними для всіх.
– Хто дає гроші на Вашу виборчу кампанію?
– Своїх коштів я не маю. Все,

ЧОМУ Я ХОЧУ СТАТИ ДЕПУТАТОМ?
Тому що дістала брехня!
Дістали олігархи! Дістала війна!
Дістала безпорадність людей!
Щодня з екранів телевізорів, в
кабінетах та під час своїх виступів
політики нам брешуть!
Це гірко визнавати, але в
Україні у пенсіонерів мізерна
пенсія, молодь – безробітна, продукти щодня дорожчають, доступних ліків немає, українці гинуть у
війні, дороги все гірші, чиновни-

ки нахабно розкрадають державу,
бізнесмени йдуть по головах, курс
долара та ціни ростуть...
Влада повинна дбати про
пенсіонерів, тому що саме вони
збудували Україну! Влада повинна дбати про молодь, тому що
молодь – це майбутнє України!
Я хочу, щоб люди чули від
своїх депутатів правду!
Я хочу, щоб депутати думали
та допомагали простим людям в
першу чергу!
Я хочу, щоб влада не відправляла наших хлопців на війну, а забезпечувала їх достойною роботою!
Я хочу, щоб влада дбала про
Україну не тільки перед виборами, і не тільки на час своєї
каденції, а на сто років наперед,
як про Україну, яка залишиться
для наших нащадків!
Я хочу, щоб майбутнє України
визначала професійна та освічена
молодь з народу!
Влада – для людей, а не люди
для влади!

що вдається роздобути, йде на
допомогу АТО, нашому батальйону «Золоті ворота». Тому мою
виборчу кампанію фінансує
партія «Народний фронт». Вони
проплачують те, що передбачено законом – агітаційні матеріали, частково – роботу штабу,
забезпечують автомобілями, наметами. Але дуже великий обсяг
роботи роблять волонтери, за
що я їм щиро вдячний.
– Ви створили «Козацьку роту»,
є бійцем цього підрозділу. Як Ви
збираєтесь суміщати свою виборчу кампанію і ймовірне майбутнє депутатство з питанням захисту країни?
– На мою думку, внутрішній
ворог України, так звана «п’ята
колона», багато в чому небезпечніший за зовнішнього. Якби
не зрада національних інтересів посіпаками Януковича і
його «сім’ї», то не було б ні захоплення Криму, ні війни на
сході України. Я написав рапорт
і взяв відпустку до виборів. Зараз оголошене перемир’я, тому
можна собі це дозволити. Якщо
виявиться, що я потрібний на
фронті – я прийму відповідне

рішення. Але поки що я відчуваю, що зараз моє місце саме тут.
– Одне дещо особисте питання, яке цікавить багатьох: чому
відпустили «беркутівців», які знущались над Вами?
– Це був не «Беркут», а «Ягуар». А відпустили хлопців тому,
що я попросив. Християнство
вчить прощати людей. Вони
визнали свою провину, вибачились, і я на них зла не тримаю. У них є сім’ї… До того ж,
зараз вони у зоні АТО захищають Україну, а якби їх засудили,
вони б сиділи в тюрмі і ніякої
користі не приносили. Думаю,
я правильно вчинив.
– У Вас є якась мрія на випадок, якщо Ви все-таки станете
депутатом?
– Мрія у мене одна, щоб
Україна стала сильною, самостійною країною під мирним
європейським небом. Я за це
боровся на Майдані, потім пішов добровольцем в АТО. Для
цього я балотуюся до Верховної
Ради. Якщо мені вдасться стати
депутатом, я зроблю все, щоб
мрія про справді вільну Україну
здійснилася.

Вже з другого курсу навчання працював за фахом в юридичній фірмі, банку, громадській організації, будівельній
компанії. Всі мої здобутки – це
результат щоденної кропіткої
праці, з відчуттям відповідальності перед моєю родиною, в
якій я – єдиний годувальник.
Події, які відбуваються в
Україні, змусили мене зробити рішучий та відповідальний
крок – балотуватися до Верховної Ради.
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ПОДІЇ

«ВІТАМІНИ» — СПРАВЖНІ ПРОФІ

ВОЯКАМ АТО – БЛАГОСЛОВЕННЯ ТА ДОПОМОГ У

Творча скарбничка досягнень команди КВН «Вітаміни» Боярської
ЗОШ № 3 поповнилась черговою перемогою. Наприкінці вересня
Одещина, а саме с. Затока гостинно приймала ХІХ Всеукраїнський
фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН «Жарт-птиця».
Тепла атмосфера КВНівської сім’ї на 4 дні об’єднала 20
команд з усіх регіонів України.
Дуже насиченим було життя на
фестивалі. Окрім того, що всі
команди показували програми, які привезли, ще й щодня
отримували по 2-3 завдання, які
необхідно було підготувати за
кілька годин (переважно вночі). Така робота є серйозною
КВНівською школою, адже навчає активно, творчо, швидко
працювати: писати нові жарти,
пісні, вірші, мініатюри, випускати стіннівки.
Діти з гідністю витримали
такий шалений темп роботи, і
знову довели, що вони – справжні професіонали.
Відкриттям фестивалю стала
наша Якобчук Аня, учениця 3-Г
класу. За акторські здібності,
яскраві виступи, дотепні жарти
Аня нагороджена дипломом у
номінації «Зірка надії».
Команда КВН «Вітаміни» за
багаторічну співпрацю та за кращу КВН-газету отримала нагороду за ІІІ місце ХІХ Всеукраїнського фестивалю «Жарт-птиця»,.
Але найціннішою нагородою для дітей став отриманий
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Настоятель Свято-Покровської парафії протоієрей Димитрій Присяжний впродовж 1518 вересня з групою волонтерів
здійснив місійну подорож на
Донеччину. У зоні проведення
АТО відвідав міста Волноваху
та Маріуполь, а також декілька
блокпостів.
Під час перебування серед
українських
військовослужбовців відслужив молебень,
благословив вояків, передав їм
натільні хрестики та образки
святої Покрови.
Також
військовослужбовцям було передано амуніцію,
продукти харчування та медикаменти, придбані за кошти
благодійників.

ПОДАРУНОК ДО СВЯТА:
РЕМОНТ ТА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ
досвід: спілкування з редакторами, які навчали тонкощам
КВНівської роботи, обмін позитивними емоціями з представниками інших команд і,
звичайно ж, привітне море, у
якому сміливці купалися.
Команда КВН «Вітаміни»
висловлює щиру подяку міському голові Тарасу Добрівському за допомогу щодо фінансування поїздки та надання
транспорту.

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ВИХОВАНЦІВ
ДНЗ «ДАРИНКА»

30 вересня усі бібліотекарі
відзначали своє професійне свято. Боярські берегині книжкової
мудрості зібралися цього дня у
міській дитячій бібліотеці, що по
вул. Молодіжній, 77.

Численні гості щиро вітали бібліотекарів, вручали квіти
та подарунки. Серед них – секретар Боярської міської ради
Ярослав Яник. Він передав
щирі вітання від міського го-

лови Тараса Добрівського та
повідомив приємну новину: на
замовлення міської ради виготовлено проектну документацію реконструкції будівлі бібліотеки з надбудовою третього
поверху. Також виділено кошти
на ремонт аварійного даху у бібліотеці. До речі, вже наступного дня – 1 жовтня – комунальники взялися за ремонт даху.
До привітань долучилися
колеги та друзі, представники
українського козацтва, кандидати у народні депутати Анатолій Федорук та Олена Бебешко.
І, звичайно ж, юні читачі, які
підготували для глядачів веселу
сценку та добірку віршованих
вітань.
Для завідувачки дитячою
міською бібліотекою Людмили
Заєць 30 вересня стало подвійним святом, адже цього дня
окрім Дня бібліотек вона святкувала свій 50-річний ювілей.

У номер

Коли верстався номер, до редакції газети «Боярка-інформ» надійшов лист зі словами подяки міському голові Тарасу Добрівському, усьому депутатському корпусу Боярської міської ради за увагу до проблеми міської бібліотеки. А також працівникам КП «Боярське ГВУЖКГ», які виконують ремонт даху.
«Дуже швидко та оперативно виконуються роботи по ремонту аварійного даху у нашій бібліотеці, – пише завідуюча Людмила Заєць. – Співробітники та діти дуже тішаться з того, що у бібліотеці
знову буде затишно і читачам, і книжкам. Щиро дякую усім, хто подбав про нашу міську бібліотеку».

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс
на передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення
підприємницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:
1 жовтня 2014 року на базі
ДНЗ «Даринка» відбулося районне
методичне об’єднання вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів Києво-Святошинського району.
Г. Ващенко говорив: «Дітей,
що не вміють ще ходити, треба
частіше виносити на свіже повітря, щоб вони могли бачити
рідне небо, дерева, квіти, різних
тварин. Все це залишається в
дитячій душі, осяяне почуттям
радості, і покладе основи любові
до рідної природи». Тому роботу районного методоб`єднання
на тему «Методичне забезпе-

чення формування природничо-екологічної компетентності
дошкільників» розпорчали на
свіжому повітрі, на екологічній
стежині «Зелена казка».
Педагогічний колектив поділився досвідом втілення в практику нової течії дошкільної педагогіки – екологічного виховання
дітей, що може здійснюватися
лише в умовах еколого-педагогічної роботи в ДНЗ. Маленька дитина, як і природа – це велика таємниця, у розкритті якої важливо не
помилятися, не пропустити найсприятливіший період у розвитку.
Любов Фарцабей,
вихователь-методист

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ
У вихідні, 11-12 жовтня, відбудуться матчі 19 туру районного чемпіонату з футболу:
11жовтня, 13:00, стадіон «Зеніт»: ФК «Арсенал» (Боярка) –
ФК «Гостомель».
12 жовтня, 12:00, стадіон
«Зеніт»: ФК «ПС-Віннер» (Боярка) – ФК «Динамо» (Крюківщина).
11 жовтня, 15:00, Дмитрівка:
ФК «Дмитрівка» - ФК «Ветеран» (Боярка).
Вболіваймо за наших земляків

№

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

кв. м

1.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус 1. Стартова ціна за нежитлове
приміщення по орендній ставці 40 % під розміщення кабельного обладнання 361,73 грн. на місяць

2,8 кв. м

2.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 7/32: Стартова ціна за нежитлове
приміщення по орендній ставці 5 % з метою виконання державно-соціальних програм 851,33 грн. на місяць

75,4 кв. м.

3.

Нежитлові приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Ворошилова, 26: Стартова ціна за нежитлові приміщення
по орендній ставці 5 % з метою виконання державно-соціальних програм 1092,99 грн. на місяць

102,9 кв. м.

4.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білгородська, 23-в:Стартова ціна за нежитлове
приміщення по орендній ставці 18 % під офіс 532,89 грн. на місяць

30,2 кв. м.

Конкурс проводиться за таких умов використання об’єктів:

• пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з визначеним незалежною оцінкою стартовим розміром орендної плати;
• ефективність використання об’єкту оренди за цільовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об’єкту, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;
• проведення капітального ремонту (реконструкція, модернізація) орендованих основних фондів (у разі необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або відшкодування витрат на її виконання одним з учасників конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – 23.10.2014 року о 10:00. (за три робочі дні
до початку конкурсу).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається найменування особи, місце знаходження (юридична адреса), вид діяльності, контактний телефон.
До заяви додаються:

а) юридичні особи:

• належним чином засвідчені копії установчих документів;
• документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
• відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
• довідка про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство.

б) фізичні особи:

• копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи;
• копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.
Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта, платіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 29.10.2014 року об 11:30 у приміщенні Боярської міської ради.

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

України по одномандатному виборчому округу № 95
від ВО «Свобода»
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СПІВПРАЦЯ З НАТО — ШЛЯХ ДО МИРУ

Сьогодні Росія веде війну з
Україною, щоденно гинуть люди,
держава втрачає частини своєї
території. Україна не може протистояти агресору: за роки незалежності національну армію було
знищено, військову техніку й
озброєння розпродано, фінансування в обороноздатність країни
в рази зменшилось. Війська не
мають сучасного спорядження,
а наявне знаходиться в несправному стані, або застаріло.

знав – ремонт автодвигунів.
Боярський осередок жодного
Однак на першому плані були разу ні вдень, ні вночі не погромадські турботи. Олексія Гри- рушив графік чергування. Від
горовича кілька разів обирали де- першого мітингу на Європейпутатом Боярської міської ради. ській площі до останніх боїв у
Виборці знали, якщо Скринник Маріїнському парку та вулиці
візьметься, то обов’язково дове- Інститутській боярчани під кеде справу до кінця.
рівництвом свого лідера брали
У часи розгулу злодійсько- активну участь у боротьбі.
Коли над Україною навис
го угрупування «регіоналів»,
до Верховної Ради прийшла ненажерливий образ Путіна,
В той час, коли Росія актив- озброєння й військові технолоневеличка група депутатів від весь народ став на захист своєї
партії «Свобода», в яких Олек- Батьківщини. Двоє своїх по- но інвестувала в обороноздат- гії, це – захист від зовнішньої
сій Скринник одразу розпізнав братимів відправила на східний ність країни, постійно збіль- агресії, будь-який напад на члепровісників краху оскаженілої фронт і Боярська організація шуючи витрати на військові нів НАТО розглядається як «на«Свободи». Олексій Скринник потреби, наша держава роками пад на всіх», і кожен з учасників
Олексія Скринника доля при- злодійської імперії.
зі своєю командою та прихиль- відкладала питання щодо пе- Альянсу зобов’язаний надати
Два
роки
тому
Олексій
вела в Боярку в 1963 році, коли
никами зібрали на користь АТО реозброєння армії. Сьогодні допомогу союзникам.
Скринник
вступив
до
лав
йому не виповнилося ще й одноАле приймати рішення щодо
товарів
на суму понад тридцять чверть державного бюджету РоВО
«Свобода».
Так
у
Боярці
го року. Тут закінчив Боярську
сії на 2015 рік заплановано на приєднання України до НАТО
тисяч
гривень,
пального
на
тиз’явилась
міська
партійна
оршколу № 3, яка для нього стала
витрати озброєння, а Україна мають не політики, а народ,
справжньою другою домівкою, ганізація, яка під керівництвом сячі кілометрів.
не в змозі навіть забезпечить як єдине джерело влади. ДоБезперечно,
Олексій
СкринСкринника
відразу
заявила
про
адже коли пішли до школи його
сить з нас таємних голосувань
бійців АТО бронежилетами.
ник
виявив
себе
активним
пасебе
як
активний
орган
Київдіти, він – незмінний голова батьУ питанні національної без- за закони, які легалізують путріотом
і
працював
так,
що
кеської
обласної
організації.
ківського комітету.
Участь у мітингу в Холодно- рівництво партії високо оцінило пеки українська держава від- тінську окупацію, досить з нас
му
Яру та ході у день Покрови його діяльність, обравши чле- стає від російської на 20 років й меморандумів, які змушують
Закінчив Вище інженерскоротити цей розрив ми само- Україну капітулювати. Українне морське училище в Одесі, а на честь річниці УПА, пікету- ном Київського обласного комітужки не зможемо. Це прекрас- ці – сильна нація, вони, і тільки
тету
і
висунувши
його
кандидавання
судів
та
інших
державних
згодом працював вахтовим механіком на теплоході «Костян- установ – це далеко не повний том у народні депутати України. но розуміє Путін, тому він не вони мають сьогодні право виВиборці округу №95 можуть зупиниться. Міфічне перемир’я значити вектор зовнішньої потин Симонов» та на сухогрузі перелік заходів за участю бояр«Ромен Роллан». Довелося двічі чан-свободівців. І ось перший бути впевнені, якщо оберуть – лише тактичний виверт з боку літики нашої держави.
Першим кроком на шляху
обійти навколо світу. Шторми і мітинг на Майдані Незалеж- Олексія Скринника народним Росії, вона вже анексувала
непросте життя моряка загарту- ності у листопаді 2013 року - депутатом України, матимуть Крим, на черзі Донбас та весь до безпеки та миру в країні є
збір підписів за проведення ревали чоловічий характер. Коли початок жорстокого кривавого не лише послідовника партії північний регіон України.
Вже зрозуміло, доки ми не ферендуму про вступ України
державний механізм почав да- бою за свободу і незалежність «Свобода», а й власного надійвідновимо армію, в нас немає до НАТО, ініційований партією
вати збої, повернувся до Бояр- України. Київська обласна ор- ного захисника і помічника.
жодного шансу протистояти «Батьківщина». Ми вже почали
ки. Взявся за справу, яку добре ганізація «Свободи» забезпечувала охорону сцени Майдану, і
Віталій ПРИЙМАЧЕНКО Росії. Загарбник не зупиниться, роботу, і закликаємо всіх гродоки не відчує нашої сили, на- мадян приєднатися до цієї ініНа допомогу виборцю:
шої
здатності дати йому відсіч. ціативи – ваш підпис може визараєстровані ЦВК кандидати у народні депутати України по одномандатному вибочому округу № 95
Ми мусимо створити потужну значити подальшу долю країни.
вища, генеральний директор, ТОВ
області, суб’єкт висування – ПоліБебешко Олена Олександрівна –
систему оборони, а не поступаДругий, надважливий крок
народилася 19 липня 1964 року «Інтергруп», член Політичної партії тична партія «Опозиційний блок».
тися державним суверенітетом, – прийняття закону про пров місті Києві, освіта вища, тим- «Воля», проживає в місті Вишневе Кучер В’ячеслав Анатолійович –
як це сьогодні робить владна ведення Референдуму в Парларайону
народився 30 серпня 1975 року в
часово не працює, член по- Києво-Святошинського
менті. На жаль, сьогодні жодна
літичної партії Всеукраїнське Київської області, суб’єкт висуван- місті Севастополі, Крим, освіта верхівка.
вища, начальник управління спраоб’єднання
«Батьківщина», ня – Політична партія «Воля».
Україні потрібна допомога, і політична партія не підтримує
проживає в місті Києві, суб’єкт Заблоцький Сергій Анатолійович – вами, Державне агентство земель- вона може її отримати, позбув- ініціативу щодо проведення Ревисування – політична партія народився 11 квiтня 1979 року в них ресурсів України, безпартійний, шись позаблокового статусу. ферендуму. «Батьківщина» змомісті Миколаєві, освіта вища, на- проживає в місті Вишневе Києво- Співпраця з НАТО – це нове
ВО «Батьківщина».
же змусити народних депутатів
чальник відділу, ПАТ «УКРТРАН- Святошинського району Київської
Будник Сергій Іванович –
прийняти
відповідний закон.
області, самовисування.
СГАЗ», член Політичної партії
народився 27 грудня 1965 року в
А безпосереднім гарантом
селі Софіївська Борщагівка Києво- «Сила Людей», проживає в місті Ви- Лісничий Юрій Валентинович –
Вашого волевиявлення в Паршневе Києво-Святошинського ра- народився 8 червня 1979 року в місСвятошинського району Київської
ламенті стане кандидат від
області, освіта вища, перший за- йону Київської області, суб’єкт ви- ті Києві, освіта вища, заступник ге«Батьківщини» Бебешко Олена
нерального директора, ТОВ «Просування – Політична партія «Сила
ступник начальника департаменту
мислова група «Спец технологія»,
Людей».
Державтоінспекції, Міністерство
Олександрівна, яка відстоювнутрішніх справ України, безпар- Зозуленко Олександр Васильович – безпартійний, проживає в місті
ватиме інтереси громадян та
Вишневе Києво-Святошинського
народився 10 травня 1961 року в селі
тійний, проживає в місті Вишневе
зробить все, аби питання націНаливайківка Макарівського райо- району Київської області, самовиКиєво-Святошинського
району
ональної безпеки стало першону Київської області, освіта вища, сування.
Київської області, самовисування.
черговим, яке розгляне Верходиректор, ПП «СІА-Старт», безпар- Мазур Ігор Петрович –
Венгер Олена Анатоліївна –
вна Рада нового скликання.
народився 18 березня 1973 року в
тійний, проживає в місті Вишневе
народилася 11 жовтня 1961 року в
Голосуй за «Батьківщину» та
Києво-Святошинського району Ки- селі Пирогівці Хмельницького рамісті Києві, освіта вища, фізична
Олену Бебешко, гарантуй мирйону Хмельницької області, освіта
особа – підприємець, безпартійнa, ївської області, самовисування.
не майбутнє своїм дітям!
проживає в селі Березівка Макарів- Кандиба Сергій Володимирович – вища, тимчасово не працює, член
ського району Київської області, самовисування.

Гаврилюк Михайло Віталійович –

народився 15 серпня 1979 року в селі
Ярівка Хотинського району Чернівецької області, освіта загальна
середня, міліціонер, батальйон патрульної служби міліції особливого
призначення «Золоті Ворота», безпартійний, проживає в селі Ярівка
Хотинського району Чернівецької
області, суб’єкт висування – Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ».

Герасимчук
Костянтин Андрійович –

народився 28 березня 1973 року в
місті Києві, освіта вища, директор
з розвитку, ТОВ «Екохауз», безпартійний, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району
Київської області, самовисування.

Гладишевський Володимир
Романович –

народився 19 квiтня 1957 року в
селі Хвастівці Немирівського району Вінницької області, освіта
вища, начальник відділу газовимірювань та метрології, Управління
магістральних газопроводів «Київтрансгаз», безпартійний, проживає
в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області,
самовисування.

Давидюк Володимир Михайлович –

народився 1 вересня 1958 року в
селі Паридуби Старовижівського
району Волинської області, освіта

народився 1 червня 1970 року в
селі Лазареве Хабаровського краю,
Російська Федерація, освіта вища,
старший
інспектор
режимного
відділу оперативного реагування
факультету податкової міліції, Національний університет державної
податкової служби України, безпартійний, проживає в смт Гостомель
Київської області, самовисування.

Кожевін Ігор Володимирович –

народився 24 листопада 1952 року в
місті Луцьку, освіта вища, директор,
ТОВ ТПК «Аполо», безпартійний,
проживає в місті Києві, самовисування.

КосенкоГригорій Михайлович –

народився 26 лютого 1964 року в
селі Горбачі Бобровицького району Чернігівської області, освіта
вища, директор, ТОВ «Міжнародні
Інтелектуальні Технології», безпартійний, проживає в селі Гореничі
Києво-Святошинського
району
Київської області, самовисування.

Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР», проживає в місті Ірпінь Київської області, суб’єкт висування – Політична партія «ПРАВИЙ
СЕКТОР».

Місяць Ярослав Анатолійович –

народився 27 червня 1981 року в
місті Харкові, освіта вища, голова,
громадське об’єднання «Рух середнього класу», безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області,
суб’єкт висування – Радикальна
Партія Олега Ляшка.

Музика Станіслав Павлович –

народився 8 березня 1958 року в
селі Зюбриха Монастирищенського
району Черкаської області, освіта
вища, водій, центральна міська бібліотека для дітей імені Шевченка,
член Комуністичної партії України, проживає в місті Києві, суб’єкт
висування – Комуністична партія
України.

Омельченко Петро Михайлович –

народилася 6 липня 1989 року в смт
Муровані Курилівці Вінницької області, освіта вища, тимчасово не
працює, безпартійнa, проживає в
місті Ірпінь Київської області, самовисування.

народився 12 червня 1986 року в
селі Забаровка Сизранського району Куйбишевської області, освіта
вища, фахівець, ПрАТ «Енергополь-Україна», безпартійний, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської
області, самовисування.

народилася 3 квiтня 1980 року в місті Києві, освіта незакінчена вища,
тимчасово не працює, безпартійнa,
проживає в місті Ірпінь Київської

народилася 9 грудня 1954 року в
місті Києві, освіта вища, керівник,
громадська приймальня благодійного фонду «Вівас», член Лібераль-

Кравчук Ірина Володимирівна –

Кульчицька Юлія Анатоліївна –

Павлова Людмила Олександрівна –

Костянтин БОНДАРЄВ
ної партії України, проживає в місті
Вишневе Києво-Святошинського
району Київської області, суб’єкт
висування – Ліберальна партія
України.

Скринник Олексій Григорович –

народився 15 лютого 1962 року в
місті Есіль Целіноградської області,
освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії
Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, самовисування.

Топал Леонід Миколайович –

народився 25 вересня 1964 року в
селищі Гостомель Київської області,
освіта вища, адвокат, безпартійний,
проживає в смт Гостомель Київської
області, суб’єкт висування – Партія
Сергія Тігіпка «Сильна Україна».

Федорук Анатолій Петрович –

Співак Володимир Миколайович –

народився 10 травня 1972 року в селі
Велика Медведівка Красилівського
району Хмельницької області, освіта вища, Бучанський міський голова, безпартійний, проживає в місті
Буча Київської області, самовисування.

Тигов Олександр Олександрович–

народився 12 квiтня 1976 року в селі
Хотів Києво-Святошинського району Київської області, освіта вища,
тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Хотів КиєвоСвятошинського району Київської
області, самовисування.

народився 1 квiтня 1985 року в смт
Талалаївка Чернігівської області,
освіта вища, директор, ТОВ «Будрегіонінвест», член Політичної партії
«Нові обличчя», проживає в місті
Буча Київської області, самовисування.

народився 31 жовтня 1971 року
в місті Дніпропетровську, освіта
вища, директор, ТОВ «Основа Буд»,
член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», проживає в селі Петрівське Києво-Святошинського
району Київської області, суб’єкт
висування – ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА».

Цікаленко Юрій Володимирович –

Шевчук Людмила Степанівна –

народилася 16 листопада 1971 року
в селі Косівка Володарського району Київської області, освіта вища,
голова, Києво-Святошинська районна рада, безпартійнa, проживає
в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, самовисування.
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Вітаємо Зозулю Олександра Андрійовича з 90-річчям!
З повагою, Боярська міська організація інвалідів війни та учасників бойових дій

Понеділок, 13 жовтня
УТ 1
06:00 Погода
06:05 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
09:00 Новини
09:50 Д/ф «Винниченко без
Брому»
10:40 Д/ф «Щастя в тарілці»
11:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:40 Фольк-musіc
15:05 Погода
15:20 Euronews
15:25 Д/ф «Самотній мандрівник»
16:10 Книга ua
16:40 Богатирські ігри
17:40 До Ради
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ

18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборні агітаційні
програми
21:00 Новини
21:30 Національні дебати
23:15 Підсумки
23:35 Вертикаль влади
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»
09:35 «Шість кадрів»
10:25 «Міняю жінку»
12:00 ТСН
12:10 «Хоробрі серця»
14:00 Х/ф «Міцний горішок
- 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»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Гроші»
23:35 «Казкова Русь»
00:20 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 «Час збирати»
11:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:05 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Будинок з ліліями»
00:20 Т/с «Пілот міжнародних
авіаліній» (2)

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 Країна У
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор»
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
04:30 Т/с «Військовий
шпиталь»
04:35 Світанок
05:40 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
06:20 Факти тижня з О. Соколовою
08:45 Факти. Ранок

09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:30 Х/ф «Код доступу»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Шоу починається»
15:35 Х/ф «Кров’ю і потом.
Анаболіки»
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Кров’ю і потом.
Анаболіки»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:35 Дістало!
21:20 Факти. Вечір
21:55 Свобода слова з А.
Куликовим
01:05 Х/ф «Я - легенда» (2)
СТБ
05:25 «У пошуках істини.
Таємниця вбивства комкора
Котовського»
06:10 «Вікна-Новини». Спецрепортаж»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Зіркове життя. Випробування бездітністю»
10:05 Х/ф «Остання роль
Ріти» (1)
12:35 «Битва екстрасенсів-14»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:00 «Куб - 5»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Детектор брехні - 6»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Нічний ефір
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07:00 Kіds Tіme
07:00 Т/с «Татусеві дочки»
08:00 Шоуманія
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Останній з Магикян»
13:55 Шоуманія
14:50 Т/с «Останній з Магикян»
16:40 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревізор. Без купюр
21:10 Супермодель поукраїнськи
23:10 Абзац!
00:05 Репортер
НТН
04:30 Х/ф «Тихий Дон» (1)
08:15 «Правда життя. Професія - телеоператор і фотограф»
08:45 «Агенти впливу»
09:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 3» (1)
11:30 Т/с «Шериф - 2» (1)

15:15 Т/с «Павутиння - 6»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець - 8» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:10 Події тижня з О. Панютою
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 «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Карпов-3» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мачете вбиває» (3)
01:50 Події

Вівторок, 14 жовтня
УТ 1
06:00 Погода
06:05 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:55 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:20 Уряд на зв’язку з громадянами
10:00 Погода
10:10 Д/ф «Іван Піддубний.
На п’єдесталі міфів та правди»
10:40 Д/ф «Щастя в тарілці»
11:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:25 Національні дебати
15:20 Euronews
15:45 Чоловічий клуб. Бокс.
Чемпіонат України. Фінали
16:40 Богатирські ігри
17:40 До Ради
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст

19:15 Передвиборні агітаційні
програми
21:00 Новини
21:30 Національні дебати
23:15 Підсумки
23:35 Вертикаль влади
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»
09:35 «Чотири весілля - 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка «
13:25, 14:35 «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»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Територія обману»

23:40 М/с «Мультибарбара»
00:20 ТСН
нтер
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 «Будинок з ліліями»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Будинок з ліліями»
13:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15:30 «Судові справи»
16:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Будинок з ліліями»
00:20 Т/с «Пілот міжнародних
авіаліній» (2)
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 Країна У
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
04:00 Факти
04:35 Світанок
05:35 Свобода слова з А.
Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
09:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
12:20 Т/с «Літєйний»
12:45 Факти. День
13:30 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:35 Громадянська оборона
21:25 Факти. Вечір
21:55 Т/с «Чужий район»
00:05 Х/ф «Місіонер» (2)
СТБ
05:25 «У пошуках істини.
Добриня: між вигадкою та
реальністю»
06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:45 Х/ф «Бабине літо» (1)
12:45 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:00 «Врятуйте нашу сім’ю
- 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:30 «Врятуйте нашу сім’ю
- 3»
00:00 Х/ф «Бабине літо» (1)
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 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
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
14:00 Шоуманія
14:55 Т/с «Щасливі разом»

18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто зверху?-3
21:10 Т/с «Вороніни»
22:10 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона» (2)
00:30 Абзац!
К1 (КТМ)
06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/ф (1)
08:20 Т/с «Хто у домі господар» (1)
09:50 М/ф (1)
10:00 Х/ф «Шалені гроші» (1)
12:00 Т/с «Всі жінки - відьми»
(1)
13:45 Т/с «Доктор Хаус»
15:20 «Орел і Решка. На краю
світу»
16:15 «Орел і Решка. Шопінг»
17:10 «Розсміши коміка»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:20 Т/с «Гімнастки» (2)
НТН
04:35 «Легенди карного розшуку»
05:00 Х/ф «Завтра була війна»
(1)
06:30 Х/ф «Тихий Дон» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:05 Т/с «Коломбо» (1)

11:40 «Свідок»
12:10 «Самооборона»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Кобра»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець - 8» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5» (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 «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Карпов-3» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-8»
(2)
03:00 Події

Середа, 15 жовтня
УТ 1
06:00 Погода
06:05 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:55 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:20 Перша шпальта
10:00 Погода
10:10 Світло
10:40 Д/ф «Щастя в тарілці»
11:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:25 Національні дебати
15:20 Euronews
15:45 Як ваше здоров’я?
16:40 Богатирські ігри
17:40 До Ради
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборні агітаційні програми
21:00 Новини

21:30 Національні дебати
23:15 Підсумки
23:35 Вертикаль влади
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»
09:35 «Чотири весілля - 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка «
13:25, 14:35 «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»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Інспектор Фреймут»
00:20 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 «Будинок з ліліями»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Будинок з ліліями»
13:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15:30 «Судові справи»
16:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Будинок з ліліями»
00:20 Т/с «Пілот міжнародних авіаліній» (2)
ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: шко-

ла 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 Країна У
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
04:35 Т/с «Військовий
шпиталь»
04:40 Факти
05:15 Світанок
06:20 Т/с «Департамент»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Департамент»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
12:35 Т/с «Літєйний»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:10 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти-8»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:35 Депутат під прикриттям
21:25 Факти. Вечір
21:55 Т/с «Чужий район»
00:00 Х/ф «Ікар» (2)
СТБ
05:50 «У пошуках істини.
Серж Лифарь: трагедія блудного сина»
06:30 «Вікна-Новини»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Врятуйте нашу сім’ю
- 3»
12:35 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
14:50 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 Т/с «Коли ми вдома»
(2)
20:00 «МайстерШеф - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:50 «МайстерШеф - 4»
00:45 Нічний ефір
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 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

09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Вороніни»
14:00 Шоуманія
14:50 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
22:25 Т/с «Вороніни»
00:00 Абзац!
К1 (КТМ)
06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/ф (1)
08:20 Т/с «Хто у домі господар» (1)
09:50 М/ф (1)
10:15 Т/с «Всі жінки - відьми» (1)
13:45 Т/с «Доктор Хаус»
15:20 «Орел і Решка. На краю
світу»
16:15 «Орел і Решка. Шопінг»
17:10 «Розсміши коміка»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:20 Т/с «Гімнастки» (2)
НТН
05:15 Т/с «Повернути на дослідування»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо» (1)
11:40 «Свідок»

12:10 «Самооборона»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Кобра»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Криміналісти:
мислити як злочинець - 8»
(2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5» (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 «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Карпов-3» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-8»
(2)
03:00 Події
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Четвер, 16 жовтня
УТ 1
06:00 Погода
06:05 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:55 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:20 Д/ф «Український пересмішник Андрій Сова»
10:10 Погода
10:20 Кордон держави
10:40 Д/ф «Щастя в тарілці»
11:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:25 Національні дебати
15:20 Euronews
15:45 Надвечір’я
16:40 Богатирські ігри
17:40 До Ради
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборні агітаційні

програми
21:00 Новини
21:30 Національні дебати
23:15 Підсумки
23:35 Вертикаль влади
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»
09:35 «Чотири весілля - 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка «
13:25, 14:35 «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»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Право на владу»
00:30 ТСН

нтер
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 «Будинок з ліліями»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Будинок з ліліями»
13:15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15:30 «Судові справи»
16:50 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Будинок з ліліями»
00:20 Т/с «Пілот міжнародних
авіаліній» (2)
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 Країна У
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
04:00 Т/с «Військовий шпиталь»
04:40 Факти
05:15 Світанок
06:20 Т/с «Департамент»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Департамент»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
12:30 Т/с «Літєйний»
12:45 Факти. Ранок
13:20 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:10 Т/с «Літєйний»
16:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»

18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:35 Інсайдер
21:25 Факти. Вечір
21:55 Т/с «Чужий район»
00:00 Х/ф «Червона спека» (2)
СТБ
05:20 «У пошуках істини. Три
демони Врубеля»
06:05 «Вікна-Новини»
06:40 «Все буде добре!»
08:40 Х/ф «Два квитки до
Венеції»
10:40 Х/ф «Нерозумна зірка»
(1)
12:45 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
14:55 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:55 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:00 «Зважені та щасливі - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:50 «Зважені та щасливі - 4»
00:50 Х/ф «Два квитки до
Венеції»
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 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

09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
14:00 Шоуманія
14:55 Т/с «Щасливі разом»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто зверху?-3
21:00 Т/с «Вороніни»
23:55 Абзац!
00:50 Репортер
К1 (КТМ)
06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/ф (1)
08:20 Т/с «Хто у домі господар» (1)
09:50 М/ф (1)
10:15 Т/с «Всі жінки - відьми»
(1)
13:45 Т/с «Доктор Хаус»
15:20 «Орел і Решка. На краю
світу»
16:15 «Орел і Решка. Шопінг»
17:10 «Розсміши коміка»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:20 Т/с «Гімнастки» (2)
НТН
05:15 Т/с «Повернути на дослідування»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
10:10 Т/с «Коломбо» (1)

11:40 «Свідок»
12:10 «Самооборона»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Кобра - 2»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець - 8» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк 5» (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 «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:15 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Карпов-3» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Мент у законі-8» (2)
03:00 Події

П’ятниця, 17 жовтня
УТ 1
06:05 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:15, 08:15 Спорт
06:45, 07:20, 08:20, 10:05 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
08:50 Паспортний сервіс
09:20 Д/ф «Той, хто повернувся»
10:15 Театральні сезони
10:40 Д/ф «Щастя в тарілці»
11:40, 17:50 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро»
13:25 Національні дебати
15:20 Euronews
15:55 Віра. Надія. Любов
16:50 Богатирські ігри
18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Передвиборні агітаційні
програми
21:40 Шустер LIVE

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»
09:35 «Чотири весілля - 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:25 «Розсміши коміка «
13:25, 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»
23:20 «Світське життя»
00:25 Х/ф «Ромовий щоденник» (1)

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, 12:25 Т/с «Будинок з
ліліями»
13:15, 14:20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
15:30 «Судові справи»
16:50 «Сімейний суд»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23:00 Т/с «У зоні ризику» (2)
02:25 Д/с «Територія непізнанного. Зірка на годину»
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 Повне перевтілення. Дім
за тиждень
14:50 Країна У
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Х/ф «Аватар» (1)
23:10 Х/ф «Дуже страшне
кіно» (3)
00:50 6 кадрів
ICTV
05:15 Світанок
06:20, 08:00 Т/с «Департамент»

07:45, 08:45 Факти. Ранок
09:15, 13:20, 16:10 Т/с «Нічні
ластівки»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:15 Х/ф «Стирач» (2)
23:00 Х/ф «Відшкодування
збитків» (2)
01:15 Голос Америки
СТБ
05:40 Х/ф «Танцмайданчик» (1)
07:00 Х/ф «Нерозумна зірка»
(1)
09:00 Т/с «Ніна. Розплата за
кохання»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:55 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:00, 22:50 «Національне талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00:50 «Куб - 5»
Новий Канал

05:55 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00, 18:00, 01:40 Репортер
07:05, 09:00 Т/с «Татусеві
дочки»
08:00, 13:55 Шоуманія
11:55, 14:50 Т/с «Вороніни»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:00 Проект Перфект
22:15 Герої та коханці
НТН
05:15 Т/с «Повернути на дослідування»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Двоє зі скриньки»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Кобра - 2»

19:30 Х/ф «Кохання під грифом
«Цілком таємно - 2»
21:20 Х/ф «Кидок кобри - 2» (2)
23:25 Х/ф «Кілер Джо» (2)
01:20 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю - 9» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Події
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 14:15, 15:25, 21:00 Т/с
«Слід» (1)
10:00 Т/с «Карпов-3» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
23:00 Події дня
23:30 Хочу до Меладзе
01:30 Т/с «Спільнота-4» (1)

Субота, 18 жовтня
УТ 1
06:00, 07:00, 07:55, 11:25, 18:15,
00:10 Погода
06:05 Д/ф «Здрастуй, рідне село!»
06:40 Від першої особи
07:05 На слуху
07:35 Підсумки
08:00 Шустер LIVE
10:55 Подорожуй першим
11:35, 17:20 До Ради
11:55 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12:50 Світло
13:40 Хочу бути
14:00 Дитяча програма із
циклу «Погляд у мій світ». «Леа
танцює»
14:35 Нотатки на глобусі
14:50 Українського роду
15:15 Національний відбір на
Міжнародний конкурс сольних
виконавців «Sanremo Junіor 2015»
16:15 Чоловічий клуб. Бокс.
Чемпіонат України. Фінали
17:50 «Схеми» з Н. Седлецькою
18:30 Книга ua

19:15 Передвиборні агітаційні
програми
21:00 Новини
21:40 Чоловічий клуб
22:10 Моя країна
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Вертикаль влади
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
07:00 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Пригоди
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:05 Х/ф «Жінка-зима» (1)
14:30 «Вечірній Київ»
16:20 «Вечірній квартал.»
18:30 «Розсміши коміка «
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:20 «Вечірній квартал.
Прем’єрний випуск»
23:30 «Квартал і його команда»
00:35 Х/ф»Едвард руки-ножиці» (1)

Інтер
05:35 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
07:05 «Школа доктора Комаровського. Невідкладна допомога»
08:00 «Школа доктора Комаровського»
08:20 Програма «Чорно-біле»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Покровські ворота»
13:00 Х/ф «Найкрасивіша»
15:30 Т/с «Шлюбні танці»
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Місце зустрічі»
22:35 Т/с «Випереджаючи постріл» (2)
02:50 Х/ф «Найкрасивіша»
ТЕТ
06:00 М/ф «Болт та Бліп поспішають на допомогу» (1)
07:20 М/с «Ескімоска» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця»
(1)

10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!» (1)
10:35 М/с «Фіксики» (1)
10:45 М/ф «Меч дракона» (1)
12:15 М/ф «Болт та Бліп поспішають на допомогу» (1)
13:50 М/ф «101 далматинець-2.
Пригоди Патча в Лондоні» (1)
15:05 Х/ф «Перлини дракона.
Еволюція» (1)
16:50 Х/ф «Аватар» (1)
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 Х/ф «Дуже страшне кіно» (3)
ICTV
05:55 Х/ф «Скубі-Ду. Прокляття
озерного монстра»
07:15 Телескоп Хаббла
08:05 Дістало!
09:05 Інсайдер
10:10 Громадянська оборона
11:10 Депутат під прикриттям
12:10 Т/с «Доставити за будь-яку
ціну»
12:45 Факти. День

13:00 Т/с «Доставити за будь-яку
ціну»
16:35 Т/с «Полювання на
вервольфа»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. Підсумки з К. Стогнієм
20:15 Т/с «Полювання на
вервольфа»
22:20 Х/ф «Термінатор-3. Повстання машин» (2)
00:50 Х/ф «Стирач» (2)
02:45 Х/ф «Останній перегін» (2)
СТБ
06:20 Х/ф «Стережись автомобіля» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:55 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
14:50 «Зважені та щасливі - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
22:25 Т/с «Коли ми вдома» (2)
01:00 «Детектор брехні - 6»

Новий Канал
05:55 Нереальні історії
08:00 Ревізор
10:00 Ревізор. Без купюр
12:10 Ревізор. Пародія
13:25 Уральські пельмені
14:30 Хто зверху?-3
16:40 Т/с «Останній з Магикян»
18:40 М/ф «Роби ноги-2»
20:40 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк-2»
22:25 Стенд Ап Шоу
23:10 М/ф «Розповідь про Федота-стрільця»
00:50 Т/с «Милі ошуканки» (2)
НТН
04:55 Т/с «Кобра - 2»
08:00 Т/с «Двоє зі скриньки»
11:30 «Речовий доказ». Кривава
лотерея
12:00 «Головний свідок»
12:50 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя. Професія
- діджей»

14:00 «Колекція екстриму»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 3» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Х/ф «Кидок кобри - 2»
21:45 Т/с «Копи-новобранці» (2)
23:30 «Голі та смішні»
00:30 Х/ф «Засуджений» (3)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:10 Таємниці зірок
07:00 Події
07:15, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
09:50 Один за сто годин
11:00 Х/ф «Там, де є щастя для
мене» (1)
13:00 Т/с «У ріки два береги» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «У ріки два береги» (1)
17:50 Т/с «Поклич і я прийду» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Поклич і я прийду» (1)
23:00 Х/ф «Заїжджий молодець»
(1)
01:00 Х/ф «Лісовик-2» (1)

Неділя, 19 жовтня
УТ 1
06:00, 07:20, 08:55, 22:35, 00:15
Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Гумористичний клуб «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:00 Як це?
09:25 Хто в домі хазяїн?
10:05 Х/ф «Запрошення»
11:40, 17:20 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до метро»
12:55 Православний вісник
13:40 Школа Мері Поппінс
13:55 Дитяча програма із циклу
«Погляд у мій світ». «Карлсупергерой»
14:30 Фольк-musіc
15:40 Театральні сезони
16:15 Богатирські ігри
17:45 Слідство. Інфо
18:30 Подорожуй першим
19:15 Передвиборні агітаційні
програми
21:00 Новини

21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 На слуху. Підсумки
Телеканал 1+1
06:00 М/ф «Якось у лісі» (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 - 3: Танзанія, Ефіопія»
12:30 «Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці» (1)
12:40 «Машині казки» (1)
12:55 «Інспектор Фреймут»
14:40 «Територія обману»
15:50 Х/ф «Байки Мітяя»
18:25 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30 «Хоробрі серця»
23:20 Х/ф «На межі» (2)
01:30 Х/ф «Жахливий доктор

Файбс» (2)
Інтер
05:20 Х/ф «Покровські ворота»
08:00 «уДачний проект»
08:35 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
11:00 Т/с «Шлюбні танці»
15:50 Концерт «Місце зустрічі»
17:55 Х/ф «Не в хлопцях щастя»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Програма «Чорно-біле»
23:10 Т/с «Випереджаючи постріл»
03:00 М/ф
ТЕТ
06:00 М/ф «Меч дракона» (1)
07:20 М/с «Ескімоска» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця»
(1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго,

вперед!» (1)
10:35 М/с «Фіксики» (1)
10:55 М/ф «101 далматинець-2.
Пригоди Патча в Лондоні» (1)
12:10 Х/ф «Хоробрий кравчик» (1)
13:20 Х/ф «Перлини дракона.
Еволюція» (1)
15:00 Країна У
15:55 Панянка-селянка
20:00 Розсміши коміка
22:00 6 кадрів
00:00 РайЦентр
ICTV
05:55 Телескоп Хаббла
06:40 Анекдоти по-українськи
07:25 Зірка YouTube
08:45 Козирне життя на дачі
09:10 Дивитись усім!
10:05 Х/ф «Червона планета»
12:30 Т/с «Чужий район»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Чужий район»
18:45 Факти тижня з О. Соколовою
20:25 Х/ф «Термінатор-4. Нехай

прийде спаситель» (2)
23:05 Х/ф «Термінатор-3. Повстання машин» (2)
01:15 Х/ф «Ікар» (2)
СТБ
05:30 Х/ф «Балада про відважного лицаря Айвенго» (1)
07:00 Х/ф «Пригоди Квентіна
Дорварда - стрільця королівської
гвардії» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 «Караоке на Майдані»
11:05 «МайстерШеф - 4»
15:10 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів-14»
21:20 «Один за всіх»
22:25 «Вікна-Новини» Спецрепортаж
23:35 Х/ф «Лабіринти кохання»
(2)
01:25 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса і доктора Ватсона» (1)

Новий Канал
05:50 М/с «Губка Боб - прямокутні штани»
07:10 М/ф «Ку! Кін-Дза-Дза»
08:55 М/с «Дракони. Вершники Дурня»
10:50 М/ф «Роби ноги-2»
12:45 1000 жіночих бажань
13:45 Хто зверху?-3
15:45 Проект Перфект
17:00 Т/с «Останній з Магикян»
19:00 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк-2»
20:40 М/ф «Як піймати перо
Жар-птиці»
22:00 Х/ф «Знайомтеся, Дейв»
00:00 М/ф «Розповідь про Федота-стрільця»
НТН
04:35 Т/с «Кобра - 2»
07:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 3» (1)

11:30 «Легенди карного розшуку». Війна без лінії фронту
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спеціальний «Свідок»
13:25 Х/ф «Кохання під грифом
«Цілком таємно - 2»
15:10 Т/с «Шериф - 2» (1)
19:00 Т/с «Павутиння - 6»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Плем’я» (3)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:40 Події
07:20 Таємниці зірок
08:15 Т/с «У ріки два береги» (1)
12:45 Т/с «Поклич і я прийду» (1)
16:50 Х/ф «Заїжджий молодець» (1)
19:00 Події тижня з О. Панютою
20:45 Хочу до Меладзе
22:30 Comedy Woman
23:30 Великий футбол
01:20 Т/с «Мент у законі-8» (2)

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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фотофакт

ТРИ МЕДАЛІ –
ДО СІМЕЙНОЇ СКАРБНИЧКИ

Серед учасників легкоатлетичного пробігу до Дня міста
особливо відзначилася Антоніна Галицька зі своїми трьома
дітьми.
Усі четверо успішно подолали дистанцію. Так, шістнадцятирічна Юлія виявилася найшвидшою серед дівчат
на дистанції 3000 м. Середня донька, п’ятнадцятирічна
Уляна, виборола ІІ місце на
дистанції 1000 м. Восьмирічний син Андрій поповнив

сімейну скарбницю золотою
медаллю переможця на дистанції 500 м серед хлопців віком до 9 років.
Мама таких спортивних
дітей Антоніна Галицька теж
подолала дистанцію у 3000 м.
Антоніна Павлівна працює
вихователем у ДНЗ – ЦРД
«Джерельце». Жінка свого
часу займалася кількома видами спорту. Тож вирішила взяти участь у легкоатлетичному
пробігу. Діти з радістю підтримали матусю

Музичні нецьки Володимира Цепляєва

27 вересня майстер народного мистецтва, боярський різьбяр
Володимир Григорович Цепляєв
запросив друзів до Боярського
краєзнавчого музею на подвійне
свято: свою чергову виставку та
60-річний ювілей.

За своїм філософським наповненням, глибиною відображення життя й узагальнення
добрі й веселі, дотепні та оригінальні дерев’яні міні-скульптури
Володимира Цепляєва подібні до
японських нецьки. Та шанувальники його таланту називають їх
«застиглою в дереві життєдайною
симфонією».
Коли мить життя стає вічністю
Володимир Цепляв наділений
вмінням філософськи осмислити ту чи іншу життєву реалію й
втілити в образі, який претендує
на звання вічного: «Найнезвичайніше у світі – життя буденне.
Одного разу жителі Мурманська
поїхали відпочивати на Південь і
взяли з собою свого… кота! А коли
поверталися додому, той кіт десь
загубився в Москві. Через шість
років після тієї події господарі відчинять двері, а кіт сидить на порозі. Муркнув радісно-вибачливо
й повагом пішов на своє місце. Ця
історія так зворушила всіх жителів
Мурманська, що вони вирішили
збудувати пам’ятник цьому коту
Семену. І оголосили конкурс. Тоді
моя робота посіла друге місце».
Втім, поштовхом до створення чергового шедевру може бути
будь що! Одного разу пан Володимир знайшов в Інтернеті вірші,
які запали йому в душу. Результат – мініатюра «Жінка-скрипка».
Композиція «3D-шарманка» у
вигляді телевізора, з якого співає
Коля Басков. А прототипом героїв скульптурної композиції «Гуси-гуси, га-га-га» (робота – переможець конкурсу «Дитинство»)

ВЧИТЕЛЬКО МОЯ

Знову моя рідна Боярська ЗОШ № 2 радо зустрічає дітей чистотою і свіжопофарбованою підлогою, яку
і я колись топтала десять років поспіль. Мине час, і нинішні учні, які купаються у хвилях знань, будуть з
теплотою згадувати своїх вчителів.
Відкриваю вхідні двері буди- часи було значно менше.
ночка по вулиці Жовтневій і мене
У боярському лісі ми засадиогортає насичений запах яблук. ли чималу ділянку саджанцями
Моя улюблена вчителька Люд- сосни. Інколи я туди навідуюсь.
мила Василівна Голубояр варить І, здається, що ліс і досі чує гояблучне варення. Цей запах, ніби лоси і сміх Вовчиків Синьова й
відгомін з далекого дитинства Каткаленка, Люби Кудім, Наді
70-х років минулого століття.
Пилипенко та багатьох інших
Клас біології вабив до себе і, звичайно, нашої Людмили
учнів, бо потопав у зелені ва- Василівни: «Семенівський, не
зонів, які квітували і дарували дрімай, сосонку давай, в мене
відчуття святковості та енер- ямка готова». І все завзято, вегії. Тепер я розумію, скільки село. Як тут будеш ледарювати,
щоденного клопоту лягало на коли всі працюють. За сорок
плечі вчителя, щоб доглянути років сосни вже дають добрячу
за таким кабінетом. Учням теж тінь, а ген-ген верхівки торкадоручали деяку роботу.
ються хмарок.
На уроках Людмили ВасиЛюдмила Василівна зустрілівни завжди панувала тиша і чає мене своєю незмінною лане тільки тому, що вчителька гідною посмішкою, а в очах
викладала цікаво, вона була на- виграє молодість. У них живе
шим старшим товаришем. Всі струнка, красива дівчина з ковідчували її турботу про дітей. сою, яка ганяла на мотоциклі, і
За підтримки Лісгоспу, тодіш- хлопці не знали, як до неї підніх шефів нашої школи, Люд- ступитися, щоб не висміяла.
мила Василівна створила гур- Та все ж було кохання, розчаток юних лісників. Гуртківцям рування і сердечні почуття при
пошили форму з емблемами, і вечірніх зорях. У свої 86 років
ми ловили на собі заздрісні по- вона бадьориться: й зараз би
гляди багатьох учнів.
побігла у лісок, що недалечко,
На подвір’ї школи було але ноги не йдуть. Тож подумкілька невеликих дослідних ді- ки лине у лісне шумовиння і
лянок і тепличка, де завжди ловить, ловить уявний золотий
пахло весною. Також ми брали кленовий дощ.
участь у концертах, які відбуваОсінь – це хвилююча для
лися в клубі Лісгоспу. Разом із вчителя пора. Із школи, що
вчителькою ходили до лісу зби- знаходиться через дорогу, до
рати насіння дерев, розчищати Людмили Василівни у кватирку
чагарники. До речі, сміття в ті «залітає» полохливий шкільний
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дзвоник. Ми розмовляємо про
життя-буття, про теперішню
війну. Вчителька і тут турбується. Спираючись на ціпок, помішує запашне вариво: «Оце,–
каже, – декілька баночок
варення передам в зону АТО.
Що ж я ще можу?»
У вікна маленької верандочки до нас заглядає післяобіднє
сонце, зайчиком гладить сиве
волосся вчительки. Дерева скидають втомлене за літо листя. Те
падіння показує нам невпинний
плин часу, який повернути неможливо. Наша зустріч теж відходить у минуле. Зачиняю благеньку, дерев’яну хвіртку, яку
пам’ятаю ще з дитинства. І не я
одна. Учні приходили на додаткові заняття, на підготовку до
вступу у вузи, а бувало, що залишалися й ночувати. В цьому
будиночку їх чекали тепло й розуміння. Вчительку пам’ятають,
провідують і телефон не дрімає,
особливо у святкові дні. Людмила Василівна давала дітям не
лише знання, вона сіяла в серцях
доброту, совість, справедливість
і повне розуміння цього приходить з роками. Я й зараз, маючи
двох онуків, вчуся у неї терпіння,
любові до рідної землі і до життя.
Ганна Федорченко,
колишня учениця
Боярської СШ № 2,
випуск 1977 року

стали рідний онук Володимира
Цепляєва та абсолютно реальний
сусідський гусак.
«Шедеври творить сама природа, – переконаний пан Володимир. – Я їй просто трішечки
допомагаю своїм різцем».
Талант, засвідчений широким
визнанням
Нині боярчанином (з 1958
року) та інженером-електриком
(за освітою) Володимиром Цепляєвим, який різьбленням по
дереву серйозно почав займатися з кінця 70-х років, створено
близько двох тисяч високохудожніх професійних робіт. Що ж до
Боярського краєзнавчого, то це
вже третя персональна виставка
пана Володимира.
З 1993 року Володимир Григорович Цепляєв активний учасник
виставок в Україні, Берліні, Нор-

вегії, Москві та Санкт-Петербурзі.
Велика кількість робіт знаходиться в приватних колекціях різних
країн світу. А постійні експозиції
є гордістю кращих київських та
московських салонів і галерей.
У 2010 році Володимир Цепляєв отримав ІІ Премію в конкурсі скульптури на Українському тижні мистецтв та став
лауреатом
виставки-конкурсу
Ukrainian Art Week, в якому також
посів ІІ місце в категорії «скульптура». В 2011 році – ІІ Премія
на міжнародному конкурсі «Дні
слов’янської культури» в Берліні.
2013 рік – надзвичайно плідний
в творчості Володимира Цепляєва: І місце в інтернет-конкурсі
«Дитинство»; ІІ місце в конкурсі
проектів пам’ятника коту Семену
в Мурманську; фіналіст конкурсу проектів пам’ятника «Взятка
борзыми щенками». А вже цього
року Володимир Цепляєв став володарем ІІ місця в конкурсі «Декоративно-прикладне мистецтво»
Федерації кінного спорту України.
Замість післямови
Тендітна й мініатюрна жіноча
постать завмерла на мить у стрімкому леті іспанського танцю,
граціозно здійнявши руки-крила. А може, то сама душа митця,
окрилена Богом даним талантом,
зупинилась на коротку мить, щоб
ми змогли встигнути бодай якось
дотягнутися до неї. Й відчути на
собі життєдайну силу таланту і
краси, якою щедро звучить кожна робота Володимира Цепляєва.

Радислав Кокодзей, фото автора

ДО УВ АГИ БОЯР ЧАН!
Комунальне підприємство « Боярське головне виробниче управління житловокомунального господарства» для зменшення збитків по збору та вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) має намір змінити тарифи на збір та вивіз ТПВ, які не змінювалися з грудня 2011 року.
Пропозиції та зауваження просимо надавати впродовж 14 днів з дня публікації
до КП «БГВУЖКГ» за тел.: 46-924, 41-170 або за адресою: м. Боярка, вул. Леніна, 30.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
проекту тарифів на вивезення твердих побутових відходів по м. Боярка
КП «БГВУЖКГ»
Розроблення цього проекту обумовлене нагальною потребою у встановленні економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів,
які надаються КП «БГВУЖКГ».
З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, в зв’язку з суттєвими змінами цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, підвищення мінімальної заробітної плати (табл. 1), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів» (далі Постанова), КП «Боярське ГВУЖКГ»
проведено відповідні розрахунки.
№
з./п.

Найменування показника

1.

Паливно-мастильні матеріали, в
т. ч.:

Од.
вимір

Ціни
(без
ПДВ)

%

2011 р.

2014 р.

збільшен

Дизельне паливо

грн./л

7,96

13,83

74

Скраплений газ

грн./л

5,48

7,29

33

2.

Матеріали та запчастини (індекс
інфляції) у вересні 2011 р до

грн.

3.

Мінімальна зар. плата

12,79

вересня 2014 р
грн.

960,00

1218,00

27

Згідно з розрахунками, проведеними КП «БГВУЖКГ» на надання послуг з вивезення ТПВ, економічно обґрунтована собівартість склала 40,53 грн. за 1 м3.
До планових витрат входять:
прямі матеріальні витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати
та витрати на збут.
До прямих матеріальних витрат входять:
заробітна плата працівників – 1028721,96 грн.; нарахування на заробітну плату
(38,27 % ) – 378261,06 грн.; витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів –
1152594,00 грн.; витрати на придбання МШП – 398,60 грн.; витрати на придбання запчастин та матеріалів – 88576,18 грн.; витрати на амортизацію складають – 192458,76
грн.; витрати на послуги сторонніх організацій – 63769,70 грн.; витрати на придбання
талонів на полігон складають – 1165175,84 грн.
До складу накладних витрат входять:
а) загальновиробничі витрати – 280012,16 грн.
б) адміністративні витрати – 89974,60 грн.
в) витрати на збут – 126928,52 грн.
Отже, виходячи з розрахунку на витрати планові, по собівартості, витрати на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) в цілому на рік становитимуть
4593242,96 грн., а за 1 м3 – 40,53 грн.,враховуючи плановий об’єм вивезення ТПВ 113330 м3.
Рентабельність для населення планується 2 % (0,81 грн.), для бюджетних установ
11 % (4,46 грн.), для інших споживачів планується 22 % (8,92 грн.).
Згідно з Постановою, тариф збільшується на суму податку на додану вартість (ПДВ) 20 %.
ПДВ для населення становить – 8,27 грн., для бюджетних установ – 9,00 грн., для
інших споживачів – 9,89 грн.
Згідно з проектом, заплановано встановлення тарифів на послуги з вивезення
ТПВ, які надаються КП «БГВУЖКГ» (з врахуванням рентабельності та ПДВ):
• для населення – 49,61 грн./м3
• на 1 особу на місяць - 14,18 грн.
• для бюджетних установ – 53,99 грн./м3
• для інших споживачів – 59,34 грн./м3
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ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА – ОЗНАКА ЧАСУ

Патріотичною
символікою
нині активно прикрашаються
міста та села України. У Боярці в
кольорах національного прапора
фарбують двері та стіни будинків
тощо. Власним коштом Миколи
Мельника прикрашено фасад будинку по вул. Гоголя, 52-а.
Свій внесок у піднесення

11

МІСЬКІ НОВИНИ

14 ЖОВТНЯ – СВЯТО ПОКРОВИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
«Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом,
а дівчат – шлюбним вінцем». Існує
давня народна традиція: справляти
весілля після Покрови. Від Покрови
і до початку Пилипівки – пора наймасовіших шлюбів в Україні.

Свято Покрови було введено у християнство в 10 столітті
та має під собою чи легенду, чи
подію, яка відбулася в Царгороді (Константинополі). Місто було оточене чужинцями
на чолі з князем Аскольдом, і
Божа Мати начебто покрила
своїм омофором городян, які
молилися на всенічній службі
у Влахернській церкві.
Це побачив святий Андрій:
пiд церковним склепiнням
з’явилася
Пресвята
Богородиця в оточеннi ангелiв,
пророкiв i апостолiв і накрила
своїм омофором православних
християн. Це було провістям
перемоги. Так і сталося: невдовзі надійшли воїни-захисники і звільнили населення
від нападників.
Очевидно, цей сюжет і прислужився тому, що для козаків
свято Покрови було найбільшим святом. В цей день у козаків відбувалися вибори нового
отамана. Козаки вірили, що

У Боярці по вулиці Білогородській, 11-б (біля міської
ради) знаходиться Свято-Покровський храм (УАПЦ). Тут
зберігаються часточки мощей святого великомученика
Пантелеймона Цілителя, які
відкриті для поклоніння щосуботи та щонеділі. А також
святої великомучениці Варвари. Їх буде виставлено для
поклоніння 16 та 17 грудня.
А також за бажанням можна
прикладатися до мощей Святителя Арсенія Еласонського.

8 листопада для поклоніння ли відчувають потребу у духобуде виставлено ікону Святого вному захисті з боку нашої невеликомученика Димитрія Со- бесної заступниці.
Літургія розпочнеться о 9
лунського, у яку вмонтовано
миро від його святих мощей. До год., після її завершення – неречі, цю ікону було освячено на велике частування. А кошти на
святкування вирішено витрамощах святого у Салоніках.
За словами настоятеля тити на допомогу бійцям АТО.
За сприяння Свято-ПоСвято-Покровського храму
отця Димитрія Присяжного, кровський храму (УАПЦ) з 2
цьогорічне святкування По- до 9 листопада відбудеться пакрови буде скромним у мате- ломництво до Ізраїлю на Свяріальному плані, але розкіш- ту Землю. За довідками зверним у духовному. Адже у цей татись за тел.: 47-671 та (044)
складний час віруючі як ніко- 406-35-90.

патріотичного духу земляків
зробили і жителі сусідньої Малютянки. Так, сільський активіст Олександр Калуга разом з
друзями власним коштом придбали тканину та пошили велетенський 24-метровий національний прапор і розмістили
його на в’їзді до села.

ЧЕРГОВА ГРА – ЗНОВУ ПЕРЕМОГА!

свята Покрова охороняє їх, а
Пресвяту Богородицю вважали
своєю заступницею і покровителькою.
Козаки настільки вірили в
силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й
урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть
в Українi воно набуло ще й
козацького змісту і отримало
другу назву - Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні вiдзначається ще й
як день українського козацтва.
Українська
Повстанська
Армія (УПА), яка постала в
час другої світової війни на
землях Західної України як
збройна сила проти гітлерівської і більшовицької окупації
батьківських земель, теж обрала собі свято Покрови за день
Зброї, віддавшись під опіку
святої Богородиці.
Отже сьогодні Покрова –
це свято не тільки народне і
релігійне, а й національне.

ваші гроші

Вже вчетверте команда хокейного клубу «Боярка» перемогла! Цього разу – команду
«Сокіл Морозівка»з вражаючим
рахунком – 9:3!
5 жовтня матч відбувався
традиційно на льодовій арені
«Каток» у рамках Київської хокейної ліги.
У турнірі «Дебютант 2014-

2015» участь беруть 10 команд. У
турнірній таблиці ХК «Боярка»
посідає перше місце.
Щиро вітаємо наших хокеїстів із черговою перемогою.
Наступна гра боярчан з командою «Революшен» відбудеться 12 жовтня о 14:30 на льодовій арені «Каток»: Київ, вул. Л.
Гавро, 4-г на масиві Оболонь).

ПУЛАВИ КАЖУТЬ: «СЛАВА УКРАЇНІ!»

Дитячий духовий оркестр сучасних, народних, естрадних
«Гармонія» створено на базі Пе- та джазових творів. Цього року
трівської школи мистецтв, яку колектив оркестру «Гармонія»
очолює Зінаїда Кожем’яченко. виглядав надзвичайно патріоЦього року оркестр став одним тично: у костюмах поєдналися
із учасників престижного Між- жовто-блакитні кольори і зонародного фестивалю духової му- лоті вставки так і виблискували
зики «Промінь-2014». Фестиваль на сонці.
відбувся у місті Пулави (Польща),
Патріоти України гідно предяке вже багато років підтримує ставили державу. Всі оточуючі із
партнерські відносини з Бояркою. захватом сприймали оркестр. А
Керівник оркестру Василь під час перерв у дружньому спілШуляк на фестивалі вже вчет- куванні наших земляків та поверте. Концертна програма ляків не раз можна було почути
оркестру складалася з творів таке рідне: «Слава Україні».

Переказ коштів на сьогодні є розповсюдженою фінансовою послугою, що дозволяє швидко та з мінімальним
ризиком здійснювати пересилання коштів у межах України та за її межі.
Як переказувати кошти та які документи для цього
необхідні, інформує Головне управління Національного
банку України по м. Києву і Київській області.
1. Що таке грошовий переказ?
Грошовий переказ – форма переказу певної суми
коштів платіжною системою з метою її зарахування на
рахунок отримувача або видачі йому готівкою. Банки,
небанківські фінансові установи, які мають дозвіл на
здійснення грошових переказів, а також Укрпошта здійснюють перекази та можуть стягувати комісію за надані
послуги. Розмір комісії залежить від суми переказу та
місця надсилання коштів. Комісія стягується виключно
в гривнях.
2. Які є види переказів?
Існують внутрішньодержавні та міжнародні грошові
перекази. Міжнародні перекази здійснюються в рамках
міжнародних платіжних систем, які діють на території
двох або більше держав. Час переказу коштів, залежно
від особливостей платіжної системи, може зайняти від
кількох хвилин до кількох діб.
3. Яка процедура здійснення переказу?
Для того, щоб переказати кошти іншій особі, потрібно звернутися в банк або у відділення платіжної
системи, із паспортом або документом, що його замінює, та ідентифікаційним кодом. Також необхідно
заповнити платіжне доручення або заяву на переказ
готівки, чи документ відповідної платіжної системи на
відправлення переказу.
4. Які умови переказу коштів за межі України?
Кошти в іноземній валюті перераховуються за межі
України як з відкритих у банку рахунків, так і без їх відкриття.
Обмеження щодо сум переказів за межі України
встановлюються/ набувають змін відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
До 02 грудня 2014 року включно переказувати кошти за
межі України можна в іноземній валюті в сумі, що в еквіваленті (за офіційним курсом Національного банку)
не перевищує 15 тисяч гривень в один операційний (робочий) день, з поточного рахунку або без
його відкриття;
перевищує 15 тисяч гривень, але не більше
150 тисяч гривень на місяць (обмеження не поширюється, зокрема, на оплату витрат на лікування в
медичних закладах інших держав, транспортування
хворих, навчання), – тільки на підставі підтвердних
документів з поточного рахунку в іноземній валюті.

5.Які вимоги до оформлення підтвердних документів?
Підтвердні документи (договори, рахунки-фактури
юридичних осіб-нерезидентів, запрошення тощо) мають містити повну назву та місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку для переказу, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.
Під час здійснення переказів на оригіналах підтвердних документів робиться відмітка банку (дата та
сума переказу), що засвідчується підписом відповідального працівника та штампом/печаткою банку.
Не приймаються підтвердні документи, роздруковані з мережі Інтернет.
6. Які особливості виплати коштів за переказом в
Україну?
Якщо сума переказу з-за кордону, що надійшов в
один операційний день, перевищує в еквіваленті 150
тисяч гривень, то повна сума переказу зараховується на
поточний рахунок отримувача.
Тимчасово, до 02 грудня 2014 року включно:
- видача іноземної готівки з поточного рахунку здійснюється у межах до 15 тисяч гривень в еквіваленті на добу;
- виплата іноземної валюти, переказаної з-за кордону, без відкриття рахунку, здійснюється виключно в
гривнях.
7 .На що варто зважати при здійсненні/отриманні грошового переказу?
Під час заповнення документів на здійснення переказу за кордон необхідно точно (як у паспорті отримувача) зазначити латиницею ім’я, прізвище та адресу
отримувача. Те саме стосується заповнення платіжного
доручення: реквізити, внесені у нього відправником,
мають бути тотожними до зазначених у підтвердних документах.
Для зарахування коштів переказу на рахунок отримувача відправником має бути вказано номер рахунку.
8. Яким чином може убезпечити переказ безпосередньо відправник/ отримувач?
Відкриття рахунку є більш безпечним для здійснення переказу, оскільки при цьому ідентифікується відправник/отримувач. Якщо переказ здійснюється без
відкриття рахунку, необхідно ознайомитися з правилами переказу коштів у обраній платіжній системі. Така
інформація надається банком безпосередньо у заяві на
відправлення/отримання переказу та передбачає підпис про ознайомлення із правилами.
Деякі платіжні системи, з метою зниження ризику шахрайства, зобов’язують отримувача коштів знати
контрольний номер переказу (8-10 знаків), інколи - пароль. Проте більшість українських систем, які здійснюють перекази в межах країни, працює без використання
спеціальних кодів і контрольних номерів.
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ЗУСТРІЛИСЯ КОЛИШНІ ЗАВОДЧАНИ
Більше 300 колишніх працівників
Боярського машинобудівного заводу
«Іскра» відвідали фотовиставку
«Ми – іскрівці!», влаштовану до Дня
міста у фойє Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.».
Радість зустрічей, спогади молодості, сум за товаришами, які вже не з
нами, – така атмосфера панувала під
час урочистого відкриття виставки та
подальшого спілкування колишніх
заводчан.
А це фото на згадку – колись також стане експонатом для наступної
виставки.

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

Втрачене посвідчення ветерана війни — інваліда війни I групи (серія
АА № 325817), видане 08 серпня 2013 р. Кузьменку Дмитру
Івановичу, вважати недійсним.
Втрачений диплом та атестат про закінчення
Торчинського ПТУ № 3 в 2000 р., виданий Панасюк
Тетяні Ярославівні, вважати недійсними.
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ОВЕН
У жовтні Вас чекають значні події в
особистому житті. Це вдалий місяць для
того, щоб розібратися в колишніх стосунках, усвідомити свої помилки. Зараз – час
для подорожей, розширення кругозору,
самостійного навчання. Можливі успіхи в
наукових дослідженнях.
ТЕЛЕЦЬ
Успіхи у професійній діяльності –
зростуть. Намагайтеся уважніше ставитися до своїх повсякденних обов’язків і виконувати їх із задоволенням. Обов’язково
зверніть увагу на проблеми і намагайтеся
не повторювати їх у майбутньому.
БЛИЗНЮКИ
Зараз – час для самовираження,
нових знайомств та побачень. У вас
з’явиться більше часу для відпочинку,
розваг, заняття своїм хобі. Ви зможете
частіше проводити час з дітьми, а спілкування з ними виявиться найбільш приємним
РАК
Це вдалий час не лише для проведення ремонту в будинку, перестановки меблів, а також для спілкування з рідними.
Варто проявити більше активності при
вирішенні побутових питань. На роботі
від вас також чекатимуть виявів ініціативи.
ЛЕВ
Вміння виявити свою чарівність
буде особливо актуальним. За розмовами з іншими людьми вам буде простіше
зрозуміти власні бажання, проявити
себе. А особисте життя буде більш динамічним.
ДІВА
Це час, коли Ви зможете придбати
речі, про які давно мріяли. При цьому
варто проявити обережність під час шопінгу, покладатися тільки на удачу не
слід. Варто вносити зміни до звичний
інтер’єр.
ТЕРЕЗИ
Вдалий час для того, щоб внести корективи у свою поведінку, варто частіше
проявляти особисту чарівність. Подорожі в жовтні будуть вдалими, якщо ви заздалегідь ретельно їх сплануєте.
СКОРПІОН
У Вас зростатиме активність у фінансовій сфері. Розмір ваших доходів
буде залежати від проявленого завзяття.
Не виключені раптові вигідні замовлення, грошові призи та премії. Зараз
вдалий період для початку самостійних
комерційних проектів. Але не забувайте
про відпочинок, відновлення сил.
СТРІЛЕЦЬ
Зірки обіцяють Вам зустрічі з друзями та однодумцями. Поверніться до колишніх планів та ідей. Перспективним
буде громадська діяльність. Але не плануйте багато рутинної діяльності, вона
здатна швидко вивести вас з рівноваги.
КОЗЕРІГ
Успіхи у кар’єрі залежатимуть від
можливості продемонструвати свої здібності. Спробуйте частіше застосовувати професійну діяльність, не забувайте
використовувати свою чарівність, Це
вдалий час для того, щоб оцінити свої
успіхи, досягнуті результати.
ВОДОЛІЙ
Підвищиться тяга до нових вражень,
розширення кругозору. Спілкування з
друзями буде більш відкритим та інтенсивним. Ви можете розраховувати на їх
підтримку. Не забувайте й самі надавати
друзям допомогу.
РИБИ
Зараз все залежатиме від Вашої сміливості, рішучості і чесності. Прозорість
намірів допоможе досягти успіху. Час
для інвестування в проекти, відкриття
банківського депозиту, для погашення
кредитів. Підвищена увагу при роботі з
фінансовими документами.
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