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Першими подих те-
пла відчули дошкільні 
навчальні заклади міс-
та – автономні котельні 
міських дитсадків уже 
працюють.

Нині триває підготов-
ка до пробного запуску 
міських котелень.

Як повідомив перший 
заступник начальника 
КП «Боярське ГВУЖКГ» 
Олег Соловей, нині ко-

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН: ДО СТАРТУ ГОТОВІ

мунальники заповню-
ють системи опалення 
водою, а також викону-
ють необхідні роботи по 
усуненню аварійних си-
туацій. Адже тепломере-
жі міста за час тривалої 
експлуатації дуже зно-
шені. 

За словами заступника 
міського голови Олек-
сандра Горіна, обидві 
міські котельні до робо-

ти під час опалювального 
сезону готові. 

Першою мають запус-
тити котельню по вул. 40 
років Жовтня. Це ста-
неться вже в п’ятницю, 
24 жовтня. У рамках під-
готовки до опалюваль-
ного сезону було прове-
дено необхідний ремонт 
і гідравлічне випробу-
вання теплових мереж.

Комунальники обіця-

ють, що котельня «Кос-
мос» буде запущена в су-
боту, 25 жовтня. До речі, 
міські котельні обслуго-
вують понад 130 об’єктів, 
з них 97 багатоквартир-
них будинків. Котельня 
по вул. 40 років Жовтня 
обслуговує об’єкти, роз-
ташовані по вулицях: 
Молодіжній (частина), 
Леніна, Білогородській, 
Гоголя, Волгоградській 

Температура надворі знижується – у квартирі підвищується. Ця залежність вступає в дію з 
початком опалювального сезону. Міський голова Тарас Добрівський вже підписав відповід-
не розпорядження. Згідно з документом, опалювальний сезон в Боярці розпочато 22 жовтня. 

та Лінійній. Котельня 
«Космос» обігріває бу-
динки по вулицях: Мо-
лодіжній (частина), 50 
років Жовтня, Маяков-
ського, Щорса, Пастер-
нака та Ворошилова.

Комунальники нага-
дують, що подача тепла 
відбуватиметься згідно 
з температурним графі-
ком: надворі холоднішає – 
у квартирі теплішає. Звіс-
но, з урахуванням вимог 
щодо максимально еко-
номного використання 
енергоносіїв.

У день позачергових виборів до Верховної Ради 
України на території Боярки працюватиме 18 вибор-
чих дільниць. Вони відкриються для виборців вранці 
26 жовтня о 8:00 і проголосувати можна буде до 20:00.

Кожен виборець на підставі паспорта громадянина 
України чи іншого документа, який посвідчує особу, отри-
має два виборчих бюлетеня. У спеціальній кабінці, якими 
обладнано усі дільниці, виборець має зробити свій вибір, 
поставивши позначку навпроти прізвища «свого» канди-
дата в одному бюлетені та політичної сили – в іншому.

Як повідомив секретар Боярської міської ради 
Ярослав Яник, виборчі комісії на дільницях сформо-
вано, вони працюють у плановому режимі. Усі поточні 
питання вирішуються у робочому порядку.

Нагадуємо, що 26 жовтня о 4:00, в Україні годинники переводять на зимовий час, 
тобто на одну годину назад. 

Перехід здійснюють згіднo з постанoвoю Кабінету міністрів України № 509 вiд 
13 травня 1996 р. «Пpо порядок числення часу нa території України».

26 ЖОВТНЯ ОБИРАЄМО НОВИЙ ПАРЛАМЕНТ П Е Р Е Х О Д И М О  Н А  З И М О В И Й  Ч А С
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Про скликання чергової 51 сесії 
Боярської міської ради VІ скликання

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч. 4 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», – 

скликати чергову 51 сесію Боярської міської ради  30 жовтня 2014 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні НОК Київського військового ліцею                       
ім. І. Богуна (вул. Хрещатик, 103).

На розгляд сесії передбачається внести питання:
1. Про внесення змін до рішення позачергової 41 сесії Боярської місь-

кої ради VI скликання від 24.01.2014 року № 41/1889 «Про затвердження 
міського бюджету на 2014 рік».

Доповідач: Скочко В. А. – перший заступник міського голови
2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 3 квар-

тал 2014 року.
Доповідач: Скочко В. А. – перший заступник міського голови
3. Про внесення змін до переліку приватизації на 2014 рік.
Доповідач: Скочко В. А. – перший заступник міського голови
4. Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів   

Боярської міської ради на 2015 рік.
Доповідач: Скочко В. А. – перший заступник міського голови
5. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіаль-

ної громади м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах.
 Доповідач: Скочко В. А. – перший заступник міського голови
6. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіаль-

ної громади м. Боярка, які передаються в оренду за результатами конкурсу.
 Доповідач: Скочко В. А. – перший заступник міського голови
7. Звіт про роботу постійних депутатських комісій Боярської міської 

ради за 2014 рік.
Доповідач: Яник Я.М. – секретар ради
8. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності міста    Бо-

ярка 8 (восьми) квартир, які є державною власністю та знаходяться на ба-
лансі ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС» ПАТ «УКТРАНСГАЗСЕРВІС».

Доповідач: Горін О. Д. – заступник міського голови
9. Про укладання договору на праві господарського відання газових ме-

реж, об’єктів та споруд на них за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 
19-а ПАТ «Київоблгаз».

Доповідач: Горін О.Д. – заступник міського голови
10. Про укладання договору на праві господарського відання газових 

мереж, об’єктів та споруд на них за адресою: м. Боярка, вул. Пушкіна, 1 
ПАТ «Київоблгаз».

Доповідач: Горін О.Д. – заступник міського голови
11. Про укладання договору на праві господарського відання газових 

мереж, об’єктів та споруд на них за адресою: м. Боярка, вул. Лінія, 34;   
вул. Лінія, 35; вул. Лінія, 36 ПАТ «Київоблгаз».

Доповідач: Горін О. Д. – заступник міського голови
12. Про зняття з балансу КП «БГВУЖКГ» житлового будинку за адре-

сою: м. Боярка, вул. Жовтнева, 47.
Доповідач: Горін О. Д. – заступник міського голови
13. Про зняття з балансу КП «БГВУЖКГ» житлового будинку за адре-

сою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 12.
Доповідач: Горін О. Д. – заступник міського голови
14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 1 рік для обслугову-
вання трансформаторної підстанції гр. Удод В. Г.

Доповідач: Горін О. Д. – заступник міського голови
15. Про перейменування вулиці Леніна.
Доповідач: Романюк А. О. – головний спеціаліст з питань архітектури 
16. Інформація про стан підготовки генерального плану міста.
Доповідач: Романюк А. О. – головний спеціаліст з питань архітектури 
17. Архітектурні питання.  
Доповідач: Романюк А. О. – головний спеціаліст з питань архітектури 
18. Земельні питання. 
Доповідач: Ситніченко Т. О. – спеціаліст І категорії по земельних пи-

таннях
19. Різне.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

КП «БОЯРКА - ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:

На адресу редакції вже не впер-
ше приходять листи зі скаргами від 
мешканців історичної частини Бояр-
ки щодо неякісного водопостачання. 

З цього приводу газета «Боярка-ін-
форм» звернулася до керівництва КП 
«Боярка-Водоканал» за коментарем.

Наводимо відповідь фахівців во-
доканалу.

«Останнім часом в історичній 
частині міста склалася непроста 
ситуація. У водопровідній мережі, 

КОМУНАЛЬНИКИ ОБІЦЯЮТЬ: ВОДА БУДЕ
особливо вранці та ввечері, дуже 
слабкий тиск води. Це зумовлено 
зношеністю устаткування свердло-
вин через багаторічну експлуатацію 
та зниженням тиску водоносного 
шару, що, в свою чергу, призводить 
до відключення глибинних насосів 
за командою «сухий хід». 

Ці чинники впливають на 
якість водопостачання мешканців 
міста.

Ще минулого року було запла-
новано відремонтувати три сверд-

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ:

ЗАТВЕРДЖЕНО 
ТАРИФИ

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання в сфері елек-
троенергетики та кому-
нальних послуг, 17 жовтня 
2014 року на відкритому 
засіданні постановою № 
146 затвердила тарифи на 
послуги з теплопостачан-
ня та централізованого 
опалення для населення м. 
Боярка (якому надаються 
послуги котельнями КП 
«БГВУЖКГ») 
з 24.10 2014 року:

За 1 Гкал з ПДВ — 408,13 грн.;
За 1 кв. м з ПДВ — 11,55 грн. 

Змінено графік вивезення ТПВ
З 1 листопада 2014 року змінюється графік вивезення твердих 

побутових відходів. 
ДІЛЬНИЦЯ № 1 (щонеділі).

 Вулиці: Шевченка, Лисенка, Прорізна, Нова, Деснянська, 
Будаївська, Ягідна, Вишнева, Зоряна, Сонячна, Кібенка, Будьо-
ного, Вокзальна, Азовська, Пролетарська, Лугова, Східна, Коо-
перативна, Тарасівська, Лікарняна, Боярська.

Провулки:
Вокзальний, Харківський, Пролетарський, Лікарняний, Чка-

лова.
ДІЛЬНИЦЯ № 2 (щосуботи)

Вулиці: Матросова, Фестивальна, Агрономічна, Франка, Не-
красова, Зелена, Декабристів, Загородня, Васильківська, Піо-
нерська, Першотравнева, Горького, Артилерійська, Крилова, 
Амбулаторна, Київська, Самійленка, Набережна, 1-ша Піщана, 
2-га Піщана, Комсомольська, Лісодослідна, Ясна.

Провулки :Зелений, Старий, Криворізький, Донбаський, Пя-
тигірський, Васильківський, Матросова, Ринковий, Байкаль-
ський, Озерний, Київський, Радгоспний, Совхозний, Волин-
ський. 

Тупік : Набережний.
Наполегливо просимо: виставляти сміття у відповідних сміттє-

вих мішках та у відповідний до графіку день до 08:30.
Для вивезення гілля та великогабаритного сміття необхідно по-

передньо зробити заявку у ЖКГ за тел.: 41-170, 40-357.
Мешканці, які не мають договорів на вивезення ТПВ, проси-

мо терміново звернутися до ЖКГ (юридично-договірний відділ) 
та укласти договір для уникнення штрафів. 

Вдячні за розуміння та співпрацю.
Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

ХТО ГОСПОДАР 
НА ПРИЛЕГЛІЙ ТЕРИТОРІЇ

Досить часто мешканці при-
ватизованих квартир у двопо-
верхових будинках, не знають 
своїх прав та обов’язків на при-
будинкові території, на підвальні 
та інші допоміжні приміщення, 
на усілякі «добудови» до двопо-
верхівок. Відтак з’ясування цих 
питань на місцях власниками 
квартир інколи доходять до до-
сить гострих конфліктів, у тому 
числі й з місцевою владою, жит-
лово-комунальними службами.

Нині надто важливим прак-
тично для всіх жителів бага-
токвартирних двоповерхових 
будинків є питання визначен-
ня правового режиму щодо 
користування прибудинковою 
територією, особливо перших 
поверхів. Та в деяких будинках 
склалась ситуація, коли пра-
во на прибудинкову територію 
власники квартир розділяють 
між собою і проводять власне 
облаштування, незважаючи на 
жителів інших квартир. Але під 
час купівлі квартири в докумен-
тах не вказується про «надання 
прибудинкової території у влас-
не користування покупця». 

Законодавством встанов-
лено, що власники квартир 
багатоквартирних будинків є 
співвласниками допоміжних 
приміщень будинку, технічного 
обладнання, елементів зовніш-
нього благоустрою і зобов’язані 
брати участь у загальних витра-
тах, пов’язаних з утриманням 

Ситуація набуває просто 
страхітливого характеру, особли-
во на сміттєвих майданчиках 
біля багатоквартирних будинків, 
які межують з приватним секто-
ром. Проблемна ситуація досить 
актуальна для міста. Йдеться про 
те, що жителі не можуть збагнути 
самої схеми вивезення сміття з 
міста, особливо негабаритного 
сміття. 

Укладаючи договори на ви-
везення твердих побутових від-
ходів з комунальним підпри-
ємством «Боярське ГВУЖКГ», 
більшість мешканців не знають, 
що таке побутове сміття, а та-
кож умов договору. Доказом 
цього є нещодавня ситуація на 
сміттєвому майданчику «Кор-
чагінець», який передбачений 
для збору побутових відходів з 
багатоквартирного будинку, а 
не прилеглого приватного сек-
тора. 

Один із мешканців по вул. 
Іркутській (це район сміттєво-
го майданчика «Корчагінець») 
проводив санітарне прибиран-
ня своєї приватної ділянки і 
свідомо зносив все сміття на 
сміттєвий майданчик «Корчагі-
нець», в тому числі і гілля з горі-
ха, чим створив сміттєзвалище.
На зауваження провідного ін-
женера з благоустрою про по-
рушення «Правил благоустрою 
міста Боярка» відповів: «У мене 
є договір на вивезення сміття, я 
плачу і тому викидаю своє сміт-
тя сюди». 

Чисто не там де прибирають, а там де не смітять

Порушник несе гілля на сміттєвий 
майданчик «Корчагінець»

будинку і прибудинкової тери-
торії. Тобто жителі будинку не 
мають права без згоди співвлас-
ників багатоквартирного бу-
динку самостійно розпоряджа-
тися зазначеним майном.

Якщо є права, значить є й 
обов’язки: з утримання власних 
квартир та майна, прибудинко-
вої території, яка перебуває у 
спільній власності усіх мешкан-
ців, і все має перебувати у на-
лежному та відповідному стані. 

Та у більшості випадків 
окремі власники квартир ви-
ходять із зоруміння: «якщо під 
моїми вікнами є прибудинкова 
територію, то я можу нею ко-
ристуватися на свій розсуд». І 
«облаштовують» територію біля 
будинку: встановлюють огоро-
жу чи паркан для зони відпо-
чинку з мангалом, гараж тощо. 
Таких бажаючих достатньо, і з 
часом виникають конфлікти з 
сусідами у вигляді колективного 
листа до органів самоврядуван-
ня про незаконне захоплення у 
власне користування прибудин-
кової території двоповерхово-
го багатоквартирного будинку. 
Розібратися, хто правий, а хто 
ні, — буває досить складно. 

Щоб не виникало таких 
скандальних та довготривалих 
ситуацій, потрібно враховувати 
не лише свої інтереси, а й сусі-
дів, а також утримувати буди-
нок, прибудинкову територію у 
належному стані та відповідно 
до норм і законів.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 жовтня 2014 року    № 01-16/122

м. Боярка

ловини по вул. Кібенка (біля ЗОШ 
№ 1), Лисенка (пров. Волинський) 
та Декабристів (поблизу тубдиспан-
сера).

За сприяння Боярської міської 
ради було виділено кошти на капі-
тальний ремонт трьох свердловин.

З 22 жовтня цього року розпочи-
наються роботи по ремонту свердло-
вин по вул. Кібенка та Декабристів. 
Після завершення ремонту водопос-
тачання жителів цих мікрорайонів 
Боярки значно покращиться».

Підписуючи договір, люди 
не цікавляться, яке сміття мож-
на викидати і куди, в якій кіль-
кості, в якому вигляді воно має 
бути, про які умови вивезення 
сміття йдеться в договорі. 

За фактом було складено 
протокол (ст. 152 КУ про ад-
міністративне правопорушен-
ня; «Правил благоустрою міста 
Боярка», затверджених рішен-
ням Боярської міської ради № 
14/701 від 24.11.2011 року), який 
винесено на адміністративну 
комісію Боярської міської ради, 
і було накладено штраф у розмі-
рі 360 грн.

На превеликий жаль, такі 
випадки не поодинокі і відбу-
ваються щодня. Інспектори з 
договорів ЖФ щоквартально 
інформують мешканців при-
ватного сектора про графік 
вивезення твердих побутових 
відходів, про «Правила благо-
устрою міста Боярка», розпо-
всюджують оголошення щодо 
заборони звалювати гілля, ві-

кна, дивани, сміття з городів 
тощо на сміттєві майданчики. 
Але проблема утворення сміт-
тєзвалищ залишається гострою 
і болючою. 

Ще раз наголошуємо, що 
сміттєві майданчики — для ба-
гатоквартирних будинків, а для 
приватного сектора — є графік 
вивозу сміття від їх будинків. 

Для уникнення штрафів 
дотримуйтесь «Правил благо-
устрою міста». Для громадян, 
які не заключили договорів на 
вивезення твердих побутових 
відходів, прохання звернутися 
до КП «БГВУЖКГ», а саме до 
юридично-договорного відділу 
та заключити договір.

Лише від нас з Вами зале-
жить порядок та чистота в на-
шому місті!

Про графік вивезення сміт-
тя або про можливість подати 
заявку на вивезення негабарит-
ного сміття, можна дізнатись у 
диспетчера КП «БГВУЖКГ» за 
тел.: 40-357.
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Президент України скасував 
свято Дня захисника Вітчизни 
23 лютого і встановив, що цей 
день будуть відзначати на По-
крову, 14 жовтня. 

• Президент Порошенко 
прийняв це рішення на під-
ставі древньої традиції, яка іс-
нувала в Україні близько 1000 
років.  

• Свято Покрови вважали 
своїм всі, хто захищав Україну 
зі зброєю у руках. Це не нова 
традиція, але вона по-новому 
сприймається в наші дні. Це 
справжній день Українського 
війська.

Прийняття закону про ство-
рення Національного антико-
рупційного бюро.

• Президент Порошенко 
особисто є співавтором зако-
нопроекту і наполіг на його 
прийнятті ще цим складом 
парламенту, щоб не втрачати 
час у боротьбі з корупцією.  

• На думку Президента, ко-
рупція — внутрішній ворог 

номер 1 в Україні. Для ефек-
тивної боротьби з нею, потріб-
но було створити інструмент з 
широкими повноваженнями 
щодо вищих органів влади.  

• Національне антикоруп-
ційне бюро не буде підпоряд-
коване уряду і це добре, адже у 
слідчих будуть розв’язані руки. 
Саме уряд займається збором 
та розподілом коштів держав-
ного бюджету, відтак саме там 
існує найвищий ризик коруп-
ції. Керівника НАБ признача-
тиме Президент.

Прийняття нового закону 
про прокуратуру.

• Закон відбирає у проку-
ратури функцію загального 
нагляду за дотриманням «со-
ціалістичної» законності, яку 
привніс сталінський режим. 
Це означає, що відтепер проку-
ратура буде лише представляти 
державу та закон у судах під 
час судового слідства. Розслі-
дування злочинів залишиться 
виключно у МВС, СБУ та у но-

воствореному Національному 
антикорупційному бюро. 

• Всі кандидати на посади 
прокурорів будуть проходити 
спеціальну перевірку та пере-
вірку на поліграфі. 

Штаби демократичних сил 
узгодили єдиних кандидатів по 
ряду мажоритарних округів.

• Узгоджено 12 кандидатів 
від демсил проти 12 одіозних 
кандидатів. Це допоможе не 
пропустити до парламенту оді-
озних постатей. 

• Ініціатива об’єднання зу-
силь демократичних сил на-
лежала молодим кандидатам 
Блоку Петра Порошенка та 
Народного фронту.  

• Завдяки об’єднанню зу-
силь демократів новий склад 
Верховної Ради має шанс оно-
витися і об’єднатися в парла-
ментську коаліцію для форму-
вання нового уряду.

Мирний план
• Мирний план Петра По-

рошенка був частиною його 
виборчої кампанії. За нього 
проголосували 54,7 % виборців.

• Серед пунктів Мирного 
плану були і амністія тим, хто 
складе зброю та не вчиняв тяж-
ких злочинів, і спеціальний 
режим децентралізації влади 
(особливий порядок здійснен-
ня самоврядування, ніякий не 
«спеціальний статус»). 

• Допомога буде надаватися 
лише тим територіям, які під-
німуть український прапор.

• Внаслідок «мінського мемо-
рандуму» і припинення вогню, 
було зупинено наступ росій-

ських військ (і тим попередже-
но тисячні жертви серед бійців 
і мирного населення), звільнено 
понад 1000 військовополонених, 
які були під тортурами.

• Мир — це шанс і можли-
вість відродити армію, країну.

Закон про особливий поря-
док місцевого самоврядування 
стосується виключно самовря-
дування. Незалежністю і суве-
ренітетом ніхто торгувати не 
буде.

Для того, щоб цей закон 
вступив у силу — необхідне 
виконання якнайменше трьох 
умов: 

• відведення російських 
військ за кордон; 

• звільнення всіх заручни-
ків; встановлення буферної 
зони на кордоні під контролем 
прикордонних військ України; 

• повернення державно-
го кордону під український 
контроль.

Одним реченням це можна 
сказати так: «Буде український 
прапор і обрані за українськими 
законами органи влади, — буде 
самоврядування і допомога». 

Забезпечення бійців АТО.
Коли Президент прийшов 

на посаду, боєць строкової 
служби отримував 120-600 грн. 
на місяць. Зараз серед воюючих 
у зоні АТО немає тих, хто отри-
мував би менше 6000 гривень. 

Для сплати родичам за-
гиблих виділено 610 тис. грн. 
Президент також дав дору-
чення головам місцевих ад-
міністрацій знайти способи 
підтримати родини загиблих, 

Мета блоку— мир і реформи. 
Реальні кроки Президента України Петра Порошенка

У жовтні 2014 року в Києві 
розпочалася кампанія: «Збери 
сміття— врятуй життя!» під егідою 
Олександра Тигова, голови прав-
ління ГО «Бізнес-центр «Новий 
початок». Головна мета проекту — 
збір макулатури школярами та 
їхніми батьками, студентами та 
викладачам для подальшої пере-
робки. Зібрані кошти будуть ви-
трачені на обмундирування (фор-
ма, взуття, бронежилети, каски) 
бійцям АТО. 

Більше інформації від Олек-
сандра Олександровича: 

 - Я особисто чув від різних 
людей, що вони дуже хочуть до-
помогти бійцям, але не мають 
достатньо коштів. За допомогою 
акції ми даємо можливість усім 
людям допомогти нашим бійцям. 
Я впевнений, що зараз навряд чи 
хтось відмовиться зробити свій 
внесок у цю важливу справу. А 
здача макулатури — гарний спо-
сіб передачі грошей для бійців, 
оскільки прочитана періодика 
часто вже не потрібна, її зберіга-
ють «про всякий випадок», а тут 
люди мають можливість вико-
ристати її з користю. 

 Ми не маємо права робити 
вигляд, що нас не стосуються 
події в країні.  Я вже неодно-
разово допомагав нашій армії: 
теплими речами, взуттям, паль-
ним, бронежилетами, медика-
ментами, продуктами харчу-
вання та виділяв кошти на інші 
потреби наших хлопців. Я дуже 

Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому 
окрузі № 95 Олександр Тигов Відвідання бійців АТО— не 

прогулянка, а поклик серця

Нарешті виборчі перегони 
добігають кінця. Озираючись на 
способи і методи ведення вибор-
чої боротьби, варто наголосити 
на зустрічах з виборцями Боярки 
Олександра Тигова. Він побуду-
вав свою агітацію на конкретиці. 
Конкретні запитання — конкрет-
ні відповіді людини, яка постійно 
перебуває у будівельній сфері. 

Виборча кампанія не тільки агітація, а й допомога 
боярчанам, вивчення їхніх проблем

живих бійців і тих, хто був по-
ранений. 

Проведення саміту у Мілані.
Порошенко і Путін домо-

вилися про повне виконання 
Мінського протоколу. Причо-
му обидва лідери взяли на себе 
зобов’язання у присутності лі-
дерів країн ЄС, що є додатко-
вою гарантією виконання до-
мовленостей.

Три ключові пункти врегу-
лювання ситуації:

• двостороннє припинення 
вогню;

• проведення виборів за 
українським законодавством;

• встановлення контролю та 
нагляду за державним кордо-
ном.

Путін практично здав ДНР 
та ЛНР перед світовим співто-
вариством, публічно відхрес-
тившись від них.

Водночас Європа визнала, 
що кордон континенту про-
ходить по східному кордону 
України.

У присутності європейських 
лідерів Україна і Росія досягли 
прогресу у переговорах по газу. 

Взимку ми будемо з теплом. 
Це пряме досягнення диплома-
тичного таланту Петра Поро-
шенка, який поставив Путіна 
у вкрай незручне становище 
переговорів одразу з усіма по-
купцями російського палива, а 
не з однією Україною.

Міланські зустрічі — важ-
ливе досягнення української 
дипломатії в боротьбі за мир на 
Донбасі.  

Але його найсильніше вра-
ження - мужність і несхитність 
хлопців, які полишили домів-
ки заради незалежності рідного 
краю. Коли російська агресія пе-
рейшла всі межі людяності, саме 
українські юнаки стали на захист 
суверенітету держави.

Команда Тигова привезла на 
передову вкрай необхідні речі на 
суму 50 тис. грн., а також продо-
вольство, медикаменти, а ще пере-
дала підтримку від всіх людей Київ-
щини. Благодійники одержали від 
керівництва батальйону Подяку.

Олександр Тигов 7-8 жовтня 
перебував у районі Волновахи, де 
зустрічався з мужніми українськи-
ми бійцями. Переймаючись про-
блемами захисників України на 
передовій, він відчув і на власні 
очі побачив скрутні умови воєн-
них буднів. 

ВИБОРИ 2014

Так, у Боярській ЗОШ № 2 
його увагу привернув досить за-
недбаний спортивний зал старо-
винної споруди — треба відре-
монтувати. Зустріч з молоддю у 
ЗОШ № 5 теж носила приклад-
ний характер — влаштовано тур-
нір юних дзюдоїстів. Боярська 
бібліотека для дітей — одержала 
передплату на періодику, якої 

хочу, щоб нарешті цей жах за-
кінчився і потреба у допомозі 
відпала. Але я допомагаю і до-
помагатиму стільки, скільки 
буде потрібно. 

За нашими підрахунками, 
ми маємо зібрати в рамках про-
екту три тисячі тонн. Вирученої 
суми за здачу макулатури має 
вистачити, щоб надати суттєву 
допомогу бійцям. 

Ми збираємося закупити, на-
самперед, теплі речі та термобі-
лизну. Все, звичайно, залежить 
від суми, яку нам вдасться зібра-
ти. Ми маємо прямі контакти з 
військовими підрозділами, тому 
будемо дізнаватись, що саме по-
трібно у цей час батальйонам.

Я проживаю у Києво-Свя-
тошинському районі вже багато 
років. Скажу чесно, що відпові-

дальність і бажання допомогти я 
відчуваю до всіх однаково. Мені 
зовсім не важливо, в якому райо-
ні проживає людина, з якого вона 
міста, якщо потрібна допомога.

Цьогорічна виборча кампанія до Верховної Ради сповнена бурх-
ливих подій, великої кількості кандидатів і численної агітаційної «про-
дукції». Так, тільки в нашому 95 — му виборчому окрузі претендентів 
на парламентське крісло — 30.

так потребує заклад. І ця благо-
дійність Олександра Тигова — 
маленька вдячність і підтримка 
за безкорисливу працю наших 
просвітників. У клубі інвалідів 
«Ікар» нарешті дочекалися глю-
кометрів. А районний пленум Ве-
теранів війни та праці проходив у 
скромному приміщенні, нарешті 
забезпеченому стільцями. Вислу-
хати і вивчити всю проблематику 
Боярки — таке завдання поставив 
перед собою Олександр Тигов і 
успішно з ним упорався. 

Ходімо на вибори!

Олександр Тигов вітає школярів з посвятою в козачата.
 Боярська міська бібліотека для дітей, 14 жовтня 2014.

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ:
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Напередодні виборів, 
зазвичай, робиться багато 
корисних справ. Так, чле-
ни Боярського клубу інва-
лідів «Ікар», хворі на діа-
бет, отримали подарунки. 

Новенькі глюкоме-
три допоможуть хворим 
тримати під контролем 
рівень цукру у крові. 

Учні Боярської ЗОШ № 
1 постійно дбають про під-
тримку учасників бойових 
дій. 17 жовтня у приміщен-

ВІЙНА ДАЛЕКА 
ТА БЛИЗЬКА

Вибухи та смерть у зоні АТО 
турбують кожного українця, а 
нині 38 боярчан беруть участь у 
бойових операціях.

ні школи відбулася зустріч 
учнів старших класів із Ігорем 
Кузьменком, добровольцем 
батальйону «Айдар», який за-
раз перебуває у двотижневому 
відпочинку.

Прості слова, що говори-
ла людина у камуфляжі, по-
новому сприймалися учнями 
школи: «Дбайте про своїх 
батьків, здоров’я та життя — 
це найдорожче для людини».

Жахливі історії цієї неого-
лошеної війни змусили дітей 
замислитись над сенсом жит-
тя та на необхідності прийти 
на допомогу.

Учні школи чекали цієї 
зустрічі і приготували бійцям 
подарунки: солодощі та ма-
люнки, листи та гроші (1600 
грн). 

АВТОПЕРЕВІЗНИК ДОПОМІГ МІСТУ
Нещодавно боярські комунальники виконали ямко-

вий ремонт вулиці Молодіжної по маршруту № 3.
Це стало можливим завдяки допомозі автоперевізника 

Олега Кушнірчука, який забезпечив комунальників ас-
фальтною масою.

Жителі міста та водії дякують власнику маршруту за    на-
дану допомогу.

У місті Боярка по вулиці 40 
років Жовтня, 36, на території 
ТОВ «ЄВРОВЄНТ» планується бу-
дівництво водозабору підземних 
вод для господарсько-питного за-
безпечення ТОВ «ЄВРОВЄНТ».

Заява про екологічні на-
слідки діяльності об’єкту: «Бу-
дівництво водозабору підзем-
них вод» для водопостачання 
ТОВ «ЄВРОВЄНТ» за адресою:     
Київська обл., м. Боярка, 
вул. 40 -річчя Жовтня, 36.

Мета проектованої діяль-
ності: організація господар-
сько-питного водопостачання 
з дебетом свердловини — 240,0 
м3 за добу та 10,0 м3 за годину з 
використанням підземних вод 
сеноманського водоносного го-
ризонту. Орієнтовна глибина во-
дозабірної свердловини — 120 м.

Шляхи міграції птахів і тва-
рин у районі проектованого во-
дозабору підземних вод — від-
сутні. При будівництві та після 
його завершення негативного 
впливу на рослинний і тварин-
ний світ не відбудеться.

Родючий шар ґрунту в ході 
будівництва водозабору підзем-
них вод зберігається у повному 
обсязі і використовується для 
його відновлення після завер-
шення будівництва.

Вплив на повітряне середовище 
має незначний та короткочас-
ний характер при будівництві. 
При експлуатації водозабірної 
свердловини — вплив відсутній.

Перелік залишкових впли-
вів: відсутні.

Зобов’язання щодо здій-

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
снення проектних рішень у від-
повідності з нормами та прави-
лами охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах будівни-
цтва та експлуатації водозабору 
підземних вод:

• «Замовник», в особі ге-
нерального директора ТОВ 
«ЄВРОВЄНТ», зобов’язується 
виконувати норми і правила 
охорони навколишнього сере-
довища і вимоги екологічної 
безпеки на всіх етапах будівни-
цтва та експлуатації водозабору 
підземних вод.

• «Виконавець», в особі ди-
ректора ТОВ «УКРБУДВОД-
ПРОЕКТ», зобов’язується 
постійно вести авторський на-
гляд за виконанням будівельно-
монтажних робіт по бурінню 
та влаштуванню артезіанської 
свердловини, якістю робіт.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовник: ТОВ «ЄВРО-

ВЄНТ»
Поштова адреса: м. Боярка, 

вул. 40-річчя Жовтня, 36
Електронна адреса: 
fiilla@ukr.net
Місце розташування май-

данчиків (трас) будівництва 
(варіанти): земельна ділянка по 
вул. 40 років Жовтня, 36 у м. Бо-
ярка, Києво-Святошинського 
р-ну Київської обл.

Характеристика діяльності: 
будівництво водозабору підземних 
вод з дебетом свердловини — 240,0 
м3 за добу та 10,0 м3 за годину.

Технічні і технологічні дані: 
видобуток підземних вод із 
свердловини.

Соціально-економічна не-
обхідність планової діяльності: 
господарсько-питне забезпе-
чення ТОВ «ЄВРОВЄНТ».

Клімат і мікроклімат: не 
впливає.

Повітряне: при будівництві 
— викиди ДВЗ, при експлуатації 
— відсутні.

Водне: при будівництві — 
можливість забруднення водо-
носних горизонтів (при недо-
триманні природоохоронних 
заходів), при експлуатації — 
можливість забруднення водо-
носних горизонтів (при недо-
триманні природоохоронних 
заходів).

Ґрунт: тимчасовий локаль-
ний вплив під час будівництва, 
при експлуатації — не впливає.

Рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти: при будівни-
цтві та експлуатації не впливає.

Навколишнє соціальне се-
редовище (населення): покра-
щення побутових умов для пра-
цівників ТОВ «ЄВРОВЄНТ».

Навколишнє техногенне се-
редовище: при будівництві та 
експлуатації не впливає.

Відходи виробництва і мож-
ливість їх повторного викорис-
тання, утилізації, знешкоджен-
ня чи безпечного захоронення: 
складування побутових і госпо-
дарських відходів та вивезення 
на сміттєпереробний полігон.

Участь громадськості: ТОВ 
«ЄВРОВЄНТ» м. Боярка, вул. 
40-річчя Жовтня, 36.

Подарували нещодавно 
учасникам АТО вихованці На-
вчально-оздоровчого комп-
лексу Київського військового 
ліцею ім. І. Богуна.

Юні ліцеїсти-богунівці по-
радували бійців і військовими 
піснями, і чарівними мелодія-
ми баяну та гітари, і кумедни-
ми гуморесками, які неабияк 
підняли настрій їхнім слухачам. 
А працівники ліцею Тамара 
Шевчук та Тетяна Дворник по-
дарували мужнім захисникам 
Батьківщини кілька чудових 
романсів. Кульмінацією кон-
церту став виступ заслуженого 
артиста України і вчителя музи-
ки ліцею Віталія Свирида, який 
влаштував для бійців АТО міні-
концерт зі своїх пісень — як вже 
добре відомих, так і нових.

КОНЦЕРТ, ЩО ДАРУЄ НАДІЮ 

По закінченню концерту 
зі словами вдячності від імені 
учасників АТО до юних ліцеїс-
тів-богунівців звернувся коман-
дир 3 взводу 1-го батальйону 
Національної гвардії України, 
який з кінця березня воює під 
Слов’янськом, Микола Мики-
тенко: «Дякуємо за концерт, а 
також за вибір, за щире бажан-
ня підтримати інших і служити 
своїй державі, своїй Батьківщи-
ні. Ваші пісні ми збережемо в 
серцях. А впевненість, що у нас 
є надійні тили, і є ви — ті, хто 
готовий замінити нас, додасть 
нам сил захищати рідну землю і 
перемагати ворога. Я пишаюсь, 
що мій син Богдан навчається 
саме в цьому навчальному за-
кладі, де виховують справжніх 
чоловіків і справжніх патріотів».

Радислав Кокодзей, 
фото автора

19 жовтня вулицями міста 
пройшла Хресна хода. Її марш-
рут проліг через усі православ-
ні храми міста УПЦ (МП). 

ПРАВОСЛАВНІ ПОМОЛИЛИСЬ ЗА МИР

Хресна хода розпочалась мо-
лебнем біля Свято-Михайлівсько-
го храму. А далі віряни з молитва-
ми та хоругвами вирушили у путь.

Рішення щодо проведення 
Хресної ходи було прийняте 
учасниками засідання Духовної 
ради міста, яке відбулося 16 
жовтня у Боярській міській раді. 
Очільники релігійних громад  
обговорили пропозицію голови 
Верховної Ради України Олек-
сандра Турчинова. На зустрічі 
йшлося про спільну молитву 
за нашу країну, наш народ, за 
те, щоб ми в єдності та вірі по-
долали всі труднощі, які стоять 
перед нами. 

12 жовтня на території авто-
траси «Боярський вал» відбулася 
презентація броньованого авто-
мобіля, створеного членами авто-
мотоклубу «Орли», які зовсім скоро 
воюватимуть на ньому в зоні АТО.

А історія народження цьо-
го броньовичка така. Спочатку 
був звичайний позашляховик, 
наданий спонсорами ново-
го проекту. Потім – вивчення 
креслень, розрахунки, експе-
риментування з бронею різної 
товщини тощо. В результаті 

– маневрений міні-броньовик 
із серйозними претензіями на 
певну універсальність.

Війна потребує багато тех-
ніки, яка дозволяє вирішувати 
різноманітні задачі. Для ефек-
тивних дій потрібні не лише 
танки та БТРи, а й такі ось ав-
томобілі, на яких можна виїха-
ти на патрулювання, об’їхати 
лінію фронту, доставити про-
дукти, вести вуличні бої тощо. 
Тобто, потрібні надійний за-

БРОНЕАВТОМОБІЛЬ: БОЯРКА – АТО

хист, висока маневреність та 
можливість широкого огляду. 

На думку експертів, у цьому 
екземплярі найбільш оптималь-
но співвіднесені фактор захи-
щеності, зручності, озброєння 
та маневреності. 

«Реалізація цього проекту 
стала можлива завдяки розу-
мінню необхідності реальної 
допомоги воїнам АТО, – розпо-
відає президент автомотоклубу 
«Орли» Сергій Орловський, – та 
ентузіазму й відповідальності 

тих, хто безпосередньо доклав 
рук до створення цього броне-
авто. А також завдяки підтримці 
Боярської міської ради та місь-
кого голови Тараса Добрівсько-
го, який, зокрема, допоміг нам 
з підведенням на трасу елек-
тричного струму, потрібного 
для роботи електроінструментів. 
Щиро сподіваюся, що наше авто 
гарно зарекомендує себе безпо-
середньо в бойових ситуаціях».

Радислав Кокодзей, 
фото автора   

ІНВАЛІДАМ ПОДАРУВАЛИ ГЛЮКОМЕТРИ
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Наприклад, однією з тем для 
критики його діяльності є Дні-
пропетровський військовий гос-
піталь, який опинився в руках ро-
сійського державного банку ВТБ. 
Однак ніхто з критиків не каже, 
що в період, коли Гриценко був 
міністром оборони, були підго-
товлені і підписані базові рішен-
ня по будівництву на тій території 
сучасного високотехнологічного, 
оснащеного усім необхідним об-
ладнанням госпіталю. І госпіталь 
мав залишитися у власності Мі-
ністерства оборони. Ось з цим він 
передав справу наступному міні-
стру Юрію Єханурову. 

Як виявила Генпрокуратура, 
всі підписані документи, коли 
Міноборони керував Гриценко, 
були законні, правильні і вигідні 
країні. Але в період наступного 
міністра знайшлися люди (проку-
ратура знає їх прізвища), які змі-
нили суть договору додатковими 
угодами, що дозволило передати 
в інші руки цей об’єкт. Тому сьо-
годні при бажанні генеральний 
та військовий прокурори можуть 
зупинити дію додаткових угод і 

забрати об’єкт назад до Мінобо-
рони. І таких замовних дурниць 
із наближенням дня голосування 
стає все більше й більше. 

Виникає закономірне питан-
ня: яким же міністром оборони 
був Анатолій Гриценко? Наведемо 
тільки факти. 

Анатолій Гриценко одним із 
перших рішень зупинив масо-
ве скорочення армії, яку до того 
зменшували на 75-80 тисяч осіб 
щороку.

Визначив сім загроз для воєн-
ної безпеки України. Сформулю-
вав для армії конкретні завдання, 
довів їх до кожного командира 
бригади і полку за підписом міні-
стра — вперше за роки незалеж-
ності. Щоб кожен командир знав, 
як діяти на випадок будь-якої за-
грози. 

Головним пріоритетом визна-
чив бойову підготовку. Льотчики 
літали більше, ніж російські — по 
70-90 годин на рік, штурмови-

ки — 110 годин. У море виходило 
понад 20 військових кораблів 
і суден — більше, ніж міг виста-
вити Чорноморський флот Росії. 
Аеромобільні війська виконували 
понад 20 тисяч стрибків з парашу-
том щороку. 

На полігонах особисто переві-
ряв професійний рівень офіцерів — 
стрільбу з бойових машин, вогневу 
і фізичну підготовку — від лейте-
нанта-командира взводу до полков-
ника-комбрига. Рішуче боровся з 
корупцією. Усі структури Мінобо-
рони були позбавлені права торгу-
вати майном. Солдати не будували 
дачі генералам. Хто з командирів 
порушував цей наказ — втрачав по-
саду. За знущання над солдатом,  
фінансові зловживання і хабарни-
цтво — знімав погони і звільняв з 
армії без пенсії. 

Запровадив прозоре викорис-
тання бюджетних коштів і розпо-
діл житла. Дотепер газета «Народ-
на армія» публікує дані про кожну 
виділену квартиру. Міноборони 
було єдиним міністерством, яке в 
Інтернеті розміщувало інформа-
цію про порушення разом із на-
казами міністра щодо покарання 
корупціонерів. 

Змусив олігархів доплатити 
понад 200 млн грн за раніше укла-
дені невигідні угоди і контракти. 
Це дозволило 2005-го року нада-
ти військовим у 2,7 разів більше 
квартир, ніж у 2004-му, збуду-
вати для контрактників сучасні 
гуртожитки, кращі ніж в арміях 
Польщі, Угорщини і Словаччини. 
За час перебування Анатолія Гри-
ценка на посаді міністра, за раху-
нок реалізованого надлишкового 
майна, Міноборони надавало 
службовцям Збройних сил по 5-7 
тисяч квартир щорічно. Останні 
ж роки Міноборони надає лише 
200-300 квартир щорічно…

Військові шпиталі отримали 
медобладнання більше, ніж за 
всі попередні роки незалежнос-
ті. Укомплектував п’ять мобіль-
них шпиталів, перевірив їх у дії 
підняттям по тривозі і маршем 
на відстань 820 кілометрів. Були 
введені у дію три санітарних вер-
тольоти та медичний літак Ан-26 
«Віта».

Було розроблено програму 
створення Сил спеціальних опе-
рацій, введено в дію наказом мі-
ністра в грудні 2007-го. 

ЯКИМ МІНІСТРОМ ОБОРОНИ БУВ АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО?
В умовах конфлікту на Донбасі 

та передвиборчої істерії більшість 
політичних сил довільно тлумачать 
інформацію, пов’язану зі сферою 
оборони країни. Особливо дістаєть-
ся лідеру «Громадянської позиції» 
Анатолію Грищенку (№ 27 у вибор-
чому бюлетені). Судячи з кількості 
замовної «чорнухи», олігархи боять-
ся саме цього політика. 

«Ґрунтовна освіта, зна-
ння сильних та слабких сторін 
Збройних Сил, навчання в США 
допомогли Анатолію Гриценку 
оновлювати армію за кращими 
світовими зразками. Після Гри-
ценка змінилося вісім міністрів 
оборони. Іноді цю посаду обійма-
ли антиукраїнські посадовці, які 
розвалювали військо. Однак 
українська армія є. Вона довела 
здатність захищати країну. Досі 
офіцери згадують Анатолія Сте-
пановича як вимогливого профе-
сіонала та людину залізної волі». 

Микола Нещадим, 
генерал-лейтенант запасу 

Запроваджено 4 програми 
з розробки власного ракетного 
комплексу «Сапсан», автомати-
зованих систем управління видів 
ЗСУ, військово-транспортних 
літаків АН-70, багатоцільових ко-
раблів типу «корвет». 

Запровадив перехід на стан-
дарти Північно-Атлантичного 
альянсу. Ввів систему забезпе-
чення Збройних Сил за стандар-
тами західних країн, коли солда-
тів звільняють від необхідності 
займатися невластивою для вій-
ськової служби роботою — пра-
цювати на кухні, прати обмунди-
рування. 

Збільшено рівень грошового 
забезпечення солдат строкової 
служби втричі, контрактників і 
молодших офіцерів — удвічі. Чи-
сельність генералів скорочено до 
норм армії європейських країн. 

Був єдиним міністром, який 
розмістив номер свого мобільно-
го телефону в Інтернеті. 

«Анатолій Гриценко має 
довіру в армії серед простих сол-
дат і офіцерів. Це людина, яка 
активно та успішно впроваджує 
в життя реформи. Гриценко має 
тільки позитивні відгуки і всере-
дині країни, і ззовні, причому як 
зі Сходу, так і з Заходу». 

Валерій Чалий, у 2007 році - 
директор міжнародних 

програм Центру Разумкова, 
нині - заступник голови 

Адміністрації Президента

Наш співрозмовник — канди-
дат у народні депутати України 
в одномандатному виборчому 
окрузі № 95 Олена БЕБЕШКО.

– Чому Ви йдете до Верховної 
Ради України? 

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ: ЗНИЩЕННЯ ОЛІГАРХІЧО-КЛАНОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
– У моєму розумінні народ-

ний депутат — це людина, яка 
живе з народом одним жит-
тям, це постійне спілкування з 
людьми, самовіддане служіння 
народу та Україні. 

Я разом із своїми побрати-
мами пройшла складний і не-
безпечний шлях боротьби. Не-
легко було виходити на акції 
протесту, а за відмову вступати 
до провладної партії втрачати 
роботу, протистояти «Беркуту», 
визволяти своїх побратимів з 
міліції, стояти на барикадах. 
Але ми вистояли!

Ми боролись проти соціаль-
ної і правової несправедливості, 
міліцейського, прокурорського 
та суддівського свавілля, коруп-
ції і хабарництва, проти грабу-
вання злочинною владою кож-
ного з нас, ми боролися проти 
олігархічно-кланової системи, 

яка знищує нашу країну! 
Я пройшла всі Майдани, всі 

акції протесту, і з жалем вимуше-
на констатувати, що революцій-
ні дії не призводять до знищення 
пануючої в Україні антинарод-
ної, злочинної системи.

Нині мій Майдан, мій фронт — 
це Верховна Рада, бо я маю по-
літичну волю і досвід, я вмію і 
знаю, як боротися з цією олі-
гархічною системою.  

– Ви вже визначились, у якому з 
комітетів Верховної Ради, у разі Ва-
шого обрання, будете працювати?

– Це — Комітет з питань со-
ціальної політики і праці. На 
мою думку, соціальна і гумані-
тарна політика повинні стати 
пріоритетом у діяльності всіх 
владних інституцій, бо головне 
багатство і головна цінність на-
шої держави — це ЛЮДИНА! 

Новітня історія України, свід-

ками і учасниками якої ми всі є, 
підтвердила одну істину, переві-
рену віками: «Будь-яка влада, не 
підконтрольна народу, рано чи 
пізно стає антинародною» !

– Як же, на Вашу думку, розі-
рвати замкнене коло?

– Я переконана, що шлях 
зламу корумпованої, нелюд-
ської, злочинної системи — це 
прийняття законів, які забез-
печать механізми тотального 
контролю влади на всіх рівнях, 
змушуючи чиновників та депу-
татів усіх рівнів діяти виключно 
в інтересах народу! 

– Чи зміниться наша країна 
після 26 жовтня? 

– Зараз кожен сам вирішує, за 
кого голосувати. Я можу чітко ска-
зати, за кого голосувати не можна, 
якщо ми дійсно прагнемо змін.

У жодному разі не можна го-
лосувати за дійсних і колишніх 

членів Партії регіонів. Вони — 
учасники, безпосередні складо-
ві системи, яка розграбувала та 
майже зруйнувала нашу державу.

Не можна голосувати за 
представників бізнесу, треба 
нарешті відділити владу від під-
приємництва, що є нормою для 
всіх європейських країн.

Не можна голосувати за чи-
новників: вони не здатні боро-
тися з системою, оскільки дав-
но отруєні її вірусом. 

Я переконана, що рефор-
мувати державу та зруйнувати 
олігархічно-кланову систему 
управління зможуть виключно 
представники громадянського 
суспільства, активісти, які вже 
пройшли важкий шлях бороть-
би за Європейську Україну.

На нашому боці віра та прав-
да. Не здаватись! 

Україна переможе!

Виборча дільниця № 320563
вул. Сільгосптехнікум, 2, коледж
Іщенко Лариса Анатоліївна - 
голова комісії
Куніцька Даяна Володимирівна - 
заступник голови комісії
Іваницька Надія Вікторівна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 320564
вул. Шевченка, 82, Будинок 
культури
Вознюк Надія Василівна - голо-
ва комісії
Держанівська Людмила Микола-
ївна - заступник голови комісії 
Ретілевська Поліна Володими-
рівна – секретар комісії
Виборча дільниця № 320565
вул. Самійленка, 2, Навчально-
виробничий комбінат 
Пасько Євгеній Романович - 
голова комісії
Герасимов Олег Осипович - за-
ступник голови комісії
Сербіна Тетяна Володимирівна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 320566
вул. Вокзальна, 2, Санітарно-
епідеміологічна станція
Радченко Олександр Костянти-

нович - голова комісії
Мішура Марія Олегівна - за-
ступник голови комісії
Іваницька Надія Вікторівна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 320567
вул. Жовтнева, 49, ЗОШ № 2.
Корнієнко Марина Юріївна - 
голова комісії 
Нетребенко Олена Петрівна - 
заступник голови комісії 
Корсуненко Генадій Вікторо-
вич - секретар комісії
Виборча дільниця № 320568
вул. Лисенка, 11/23, ЗОШ № 1
Сищук Сергій Володимирович - 
голова комісії
Задорожна Ольга Миколаївна - 
заступник голови комісії
Кривицька Наталія Петрівна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 320569
вул. Молодіжна, 77, Бібліотека 
Заєць Людмила Іванівна - голо-
ва комісії
Сідоркіна Олександра Андріїв-
на - заступник голови комісії
Рябініна Марина Василівна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 320570
вул. Білогородська, 23, ЦТМ 

«Оберіг
Вернигора Леся Василівна - Го-
лова комісії
Усенко Юрій Володимирович – 
заступник голови комісії
Буряк Юлія Миколаївна – се-
кретар комісії
Виборча дільниця № 320571
вул. Леніна, 62, ЗОШ № 3
Гладиш Зульфія Зульфіївна - 
голова комісії
Дерев’янко Наталія Леонідівна - 
заступник голови комісії
Кудрявцева Тетяна Анатоліївна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 320572
вул. Молодіжна, 76, Дитячо-
юнацька спортивна школа
Смовж Наталія Миколаївна - 
голова комісії
Пацановська Катерина Ігорівна - 
заступник голови комісії
Мінаєва Олена Василівна - се-
кретар комісії
Виборча дільниця № 320573
вул. Сєдова, 7, Боярський НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ст.»
Пономаренко Сергій Вікторо-
вич - голова комісії
Шпетна Анеліна Володимирів-
на - заступник голови комісії

Сєрий Олександр Олександро-
вич - секретар комісії
Виборча дільниця № 320574
вул. Леніна, 30, КП «БГВУЖКГ»
Іщенко Вікторія Анатоліївна - 
голова комісії
Яценко Наталія Миколаївна - 
заступник голови комісії
Пащенко Руслан Олегович - се-
кретар комісії
Виборча дільниця № 320575
вул. Б. Хмельницького, 57-а, 
ЗОШ № 5
Гермаш Людмила Володими-
рівна - голова комісії
Сандул Богдан Юрійович - за-
ступник голови комісії
Басенко Вікторія Петрівна - се-
кретар комісії
Виборча дільниця № 320576
вул. Молодіжна, 12/2, гуртожи-
ток БГВУЖКГ
Атаманчук Сергій Вікторович - 
голова комісії
Бабалиєва Майя Миколаївна - 
заступник голови комісії
Клімашевський Нікіта Юрійо-
вич - секретар комісії
Виборча дільниця № 320577
вул. Дзержинського, 28, ЗОШ № 4
Ханіна Марія Миколаївна - го-

лова комісії
Михальова Тетяна Валентинів-
на - заступник голови комісії
Сумцова Світлана Євгеніївна - 
секретар комісії
Виборча дільниця № 321403
вул. Богдана Хмельницького, 
57-а, ЗОШ № 5
Ткаченко Віталій Миколайович - 
голова комісії
Галюк Любов Михайлівна - за-
ступник голови комісії
Потаржанська Ірина Володи-
мирівна - секретар комісії
Виборча дільниця № 321404
вул. Сєдова, 7, Боярський НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ст.
Матвійчук Владислав Олексан-
дрович - голова комісії
Дорошенко Олена Миколаївна - 
заступник голови комісії
Лупич Володимир Олександро-
вич - секретар комісії
Виборча дільниця № 320643 
вул. 40 років Жовтня, 51, ЦРЛ
Глушкіна Еліна Олегівна - го-
лова комісії
Сіродан Валентина Афанасіїв-
на - заступник голови комісії
Шепталіна Юлія Олександрів-
на - секретар комісії

ВІДОМОСТІ ЩОДО ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ М. БОЯРКА
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   УТ 1

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:45 Країна on lіne
07:50 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:55 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:55 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10:25 УТ-1 з Майклом Щуром
10:50 Д/с «Шляхами Сак-
сонії» 
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Погода
13:35 Школа Мері Поппінс
13:50 Українського роду
14:05 Дитячі історії. «Гензі»
14:20 Казки Лірника Сашка
14:40 Д/ф «Франкфуртська 
кухня»
15:05 Euronews
15:50 Фольк-musіc
17:20 Д/ф «Дикий схід 
Європи: національний парк 
«Слітере» у Литві»
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Перша студія
22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка - 3»
13:25 «Шість кадрів»
13:55, 14:50 «Сімейні мело-
драми»
15:45 «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»
23:30 М/с «Мультибарбара»
00:10 ТСН

   Інтер

05:25 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 «Каяття»
11:30 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
16:25 «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 «Каяття»
23:00 Т/с «Чуже обличчя» (2)
00:50 Х/ф «Малена»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і Ведмідь» 
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (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 Повне перевтілення. 
Дім за тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
17:35 Одного разу під Пол-
тавою
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
21:30 Одного разу під Пол-
тавою
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:40 Свобода слова з А. 
Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:00 Т/с «Агент національної 
безпеки»
12:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13:55 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:35 Т/с «Агент національної 
безпеки»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:30 Громадянська оборона
21:20 Факти. Вечір
21:35 Т/с «Чужий район»
23:50 Х/ф «Рембо. Перша 
кров» (2)
01:35 Голос Америки

   СТБ

05:15 «У пошуках істини. 
Михайло Булгаков: Євангеліє 
для Сталіна»
06:00 «Вікна-Новини»
06:35 «Все буде добре!»
08:30 Х/ф «Тато напрокат» (1)
12:45 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
14:55 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 2»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 2»

23:45 Х/ф «Тато напрокат» (1)
03:25 Нічний ефір

   Новий Канал

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»
12:00 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»
22:40 Х/ф «З Восьмим берез-
ня, чоловіки» (2)
01:35 Абзац!
02:15 Репортер
02:20 Х/ф «Інформатор»
04:10 Т/с «Милі ошуканки» 
(2)
04:50 Зона ночі
05:15 25-й кадр

   НТН

04:55 «Випадковий свідок»
05:15 «Легенди карного роз-
шуку»
05:45 Х/ф «Посейдон» по-
спішає на допомогу» (1)
06:45 Х/ф «Республіка 
ШКІД» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»

10:10 Т/с «Коломбо» (1)
11:40 «Свідок»
12:10 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 
13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «Рей Донован» (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)
10:10 Т/с «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 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 «Розумник» (2)
01:35 Події

   УТ 1

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:45 Країна on lіne
07:50 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:55 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:55 Про головне
10:30 Перша шпальта
10:55 Чоловічий клуб. Бокс. 
Бій за звання інтернаціо-
нального чемпіона. Постол 
- Ланді
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Перша студія
14:20 Дитячі історії. «Здо-
ровань»
14:35 Казки Лірника Сашка
15:00 Euronews
15:30 Як ваше здоров’я?
16:40 Д/ф «Взуття. Зроблено 
у Венджоу»
17:35 Д/ф «Даніель Бюрен у 
Гран Палє
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ

18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:15 Д/ф «Контингент. 
Єгипет. Нескінченна війна 
на Сході» 
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:00 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка - 3»
13:25 «Шість кадрів»
13:50, 14:50 «Сімейні мело-

драми - 3»
15:45 «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»
00:15 ТСН

   Інтер

05:25 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 «Каяття»
11:30 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
16:25 «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 «Каяття»

23:00 Т/с «Чуже обличчя» (2)
00:50 Х/ф «Клуб перших 
дружин» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і Ведмідь» 
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутан-
ти 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 Повне перевтілення. 
Дім за тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
17:35 Одного разу під Пол-
тавою
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
21:30 Одного разу під Пол-
тавою
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:25 Світанок
06:25 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:00 Т/с «Агент національ-
ної безпеки»
12:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13:55 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:35 Т/с «Агент національ-
ної безпеки»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:30 Останній шанс 
21:20 Факти. Вечір
21:35 Т/с «Чужий район»
23:50 Х/ф «Рембо. Перша 
кров-2» (2)
01:40 Голос Америки

   СТБ

05:15 «У пошуках істини. Лев 
Троцький: трагедія демона 
революції»
06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:40 «Зіркове життя. Зіркові 
зради»
09:40 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 2»
12:50 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:55 «МайстерШеф - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МайстерШеф - 4»
01:15 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає» (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»
12:00 Т/с «Вороніни»
14:00 Шоуманія
14:50 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
22:15 Т/с «Вороніни»
23:50 Абзац!
00:45 Репортер

   НТН

04:50 Т/с «Каменська»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:50 Т/с «Коломбо» (1)
11:40 «Свідок»

12:10 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «Рей Донован» (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)
10:10 Т/с «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 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 «Розумник» (2)
01:35 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:05 Телемарафон «Ви-
бори-2014»
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00 Новини
09:15 Погода
09:25 «Схеми» з Н. Сед-
лецькою
09:50 Д/с «Шляхами 
Саксонії» 
11:00 Новини
11:15 Театральні сезони
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:35 Як це?
13:55 Дитячі історії. 
«Емма»
14:10 Казки Лірника 
Сашка
14:30 Д/ф «Cтіл Ле 
Корбюз’є»
15:00 Euronews
15:35 Книга ua
16:15 Концертна програма 
«Національні колективи 
Тарасові Шевченку»
18:00 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «Дикий схід Єв-
ропи: національний парк 
«Слітере» у Литві»

22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секун-
да удачі
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 Т/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»
09:45 «Шість кадрів»
10:45 «Міняю жінку»
12:00 ТСН
12:25 «Шість кадрів»
13:15 Х/ф «Службовий 
роман» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана - 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали 
- 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Гроші»
23:30 «Казкова Русь»

00:15 ТСН
  

   Інтер

05:25 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 «Прикмета на 
щастя»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:45 «Сімейний суд»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:00 «Чекай на мене»
16:00 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Каяття» 
23:00 Т/с «Чуже обличчя» 
(2)
00:50 Х/ф «Англійський 
пацієнт»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і Вед-
мідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-му-
танти черепашки-ніндзя» 
(1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і Вед-
мідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення. 
Дім за тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор»
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
21:30 Одного разу під 
Полтавою
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
(3)

   ICTV

05:40 Надзвичайні новини 
з К. Стогнієм
06:30 Факти тижня з О. 
Соколовою

07:45 Факти. Вибори-2014
09:55 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
10:50 Х/ф «Грейсток. 
Легенда про Тарзана» 
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Грейсток. 
Легенда про Тарзана» 
14:05 Х/ф «В ім’я помсти» 
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «В ім’я помсти» 
16:25 Х/ф «Тринадцятий 
воїн» 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з К. Стогнієм
20:30 Дістало!
21:15 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з А. 
Куликовим
00:50 Х/ф «Відчайдушний» 
(2)

   СТБ

05:20 «У пошуках істини. 
Олекса Довбуш: кохання 
карпатського розбійника»
06:05 «Все буде добре!»
07:50 «Зіркове життя. 
Битва за дітей»
08:55 Х/ф «Не може бути!» 
(1)
10:55 Х/ф «Домробітниця» 
(1)
12:50 «Битва екстрасенсів 
14»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:55 «Куб - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:30 «Детектор брехні - 6»
23:50 «Один за всіх»
01:05 Х/ф «Не може бути!» 
(1)

   Новий Канал

05:55 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Т/с «Татусеві дочки»
08:00 Шоуманія
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
10:55 Т/с «Молодята»
14:00 Шоуманія
14:50 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
21:00 Супермодель по-
українськи
23:10 Т/с «Вороніни»
00:05 Репортер

   НТН

05:40 Х/ф «Таємниця двох 
океанів» (1)
08:15 «Правда життя. Про-
фесія - мотогонщик»
08:40 «Агенти впливу»
09:35 Х/ф «Ведмеже по-

лювання»
11:30 Т/с «Шериф - 2» (1)
15:10 Т/с «Павутиння - 6»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «Рей Донован» 
(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 «Пам’ять серця» 
(1)
14:00 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 «Смертельна 
гонка-2» (3)
01:35 Події

Середа, 29 жовтня

Вівторок, 28 жовтня

Понеділок, 27 жовтня



724 жовтня 2014
№20 (254) TV-МАРшРУТ
Четвер, 30 жовтня
   УТ 1

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:45 Країна on lіne
07:50 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25, 08:40 Гість студії
08:55 Паспортний сервіс
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:55 Про головне
10:35 Слідство. Інфо
11:00 Чоловічий клуб
11:25 Погода
11:35 Кордон держави
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Нотатки на глобусі
13:45 Дитячі історії. «Кохан-
ня, кекси і рок-н-рол»
14:00 Казки Лірника Сашка
14:15 Світло
15:00 Euronews
15:25 Надвечір»я
16:35 Д/ф «Канжі Ішівара. 
Людина, яка розв’язала 
війну»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ

18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
22:20 Д/ф «Контингент. 
Єгипет. Нескінченна війна 
на Сході» 
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак-
сима
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:25 «Розсміши коміка - 4»
13:25 «Шість кадрів»

13:50, 14:45 «Сімейні мело-
драми - 3»
15:45 «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
 

   Інтер

05:25 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 «Каяття»
11:30 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
16:25 «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 «Каяття»
23:00 Т/с «Чуже обличчя» (2)
00:50 Х/ф «Шоу Трумена»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і Ведмідь» 
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутан-
ти 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 Повне перевтілення. 
Дім за тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
17:35 Одного разу під Пол-
тавою
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
21:30 Одного разу під Пол-
тавою
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:25 Світанок
06:30 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
09:55 Т/с «Агент національ-
ної безпеки»
12:05 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. Ранок
13:20 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13:55 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:35 Т/с «Агент національ-
ної безпеки»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:30 Інсайдер
21:20 Факти. Вечір
21:35 Т/с «Чужий район»
23:50 Х/ф «Рембо-3» (2)
01:45 Голос Америки

   СТБ

05:40 «У пошуках істини. 
Вбити вождя: замахи від 
Леніна до Горбачова»
06:25 «Вікна-Новини»
07:00 «Все буде добре!»
08:55 Х/ф «Ідеальна дружи-
на» (1)
10:55 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе» (1)
12:55 «Битва екстрасенсів»

14:55 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:00 «Зважені та щасли-
ві - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:50 «Зважені та щасли-
ві - 4»
00:45 Х/ф «Ідеальна дружи-
на» (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»
12:00 Т/с «Щасливі разом»
14:00 Шоуманія
14:55 Т/с «Щасливі разом»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто зверху?-3
21:05 Т/с «Вороніни»
00:00 Абзац!
00:55 Репортер

   НТН

04:55 Т/с «Каменська»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:55 Т/с «Коломбо» (1)
11:40 «Свідок»

12:10 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 
13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «Рей Донован» (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)
10:10 Т/с «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 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 Україна в пошуках 
себе (1)
01:35 Події

   УТ 1

06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:15, 08:15, 09:30, 
21:30 Спорт
06:45, 07:20, 08:20, 13:30, 
18:05 Погода
06:50, 07:25, 08:25, 08:40 
Гість студії
07:45 Країна on lіne
08:55 Паспортний сервіс
09:55 Про головне
10:35 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
11:00 Д/ф «Винниченко без 
брому»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
13:15 Час-Ч
13:35 Хочу бути
13:55 Хто в домі хазяїн?
14:15 Дитячі історії. «Чорто-
ве колесо»
14:30 Казки Лірника Сашка
15:00 Euronews
15:20 Віра. Надія. Любов
16:30 Х/ф «Тато - пес» (1)

18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40, 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»
09:40 «Чотири весілля - 3»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:25 «Розсміши коміка - 4»
13:25 «Шість кадрів»
13:50, 14:50 «Сімейні мело-
драми - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 4» (1)

20:20 «Казкова Русь»
21:10 М/с «Мультибарбара»
21:35 «Вечірній Київ «
23:00 «Світське життя»
00:05 Х/ф «Квіти війни» (3)

   Інтер

05:25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 
«Ранок з «ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Каяття»
11:30, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
14:20 «Судові справи»
16:25 «Сімейний суд»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 «Щастя з пробірки» 
20:00 «Подробиці»
20:40 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало»
22:45 Т/с «У зоні ризику»

02:10 Д/с «Найдивніші у 
світі-2» 

   ТЕТ

06:00, 07:20 М/с «Лалалуп-
си» (1)
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-мутан-
ти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
10:45 М/ф «Школа монстрів 
рулить» (1)
12:00 Повне перевтілення. 
Дім за тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Даєш молодь!
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. Вторгнення 
Срібного Серфера» (2)

21:55 Даєш молодь!
23:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)
00:50 Х/ф «Хелоуін 6. Про-
кляття Майкла Маєрса» (3)

   ICTV

06:05 Т/с «Літєйний»
07:45, 08:45 Факти. Ранок
08:00, 09:15, 13:10, 16:10 Т/с 
«Нюхач»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Кріт
22:20 Х/ф «Рембо-4» (2)
00:00 Х/ф «Танго і Кеш» (2)

   СТБ

05:15 «У пошуках істини. 
Іван Грозний: тиран мимо-
волі»
06:00 Х/ф «Аеліта, не при-
ставай до чоловіків» (1)
07:35 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе» (1)

09:35 Х/ф «Рівняння любові» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55, 22:50 «Національне та-
лант-шоу «Танцюють всі!-7»
00:25 «Куб - 5»
  

   Новий Канал

06:35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00, 18:00, 01:45 Репортер 
07:05, 09:00 Т/с «Татусеві 
дочки»
08:00, 14:00 Шоуманія
12:00, 14:50 Т/с «Вороніни»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
21:10 Проект Перфект
22:25 Герої та коханці

   НТН

04:55, 15:15 Т/с «Каменська»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»

09:35 Т/с «Двоє зі скринь-
ки - 2»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15:00, 19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Сьома жертва»
21:20 Х/ф «Чорний світанок» (2)
23:10 Х/ф «Хрещений батько» (2)
02:15 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 9» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
15:00, 19:00, 01:35 Події
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
09:15, 14:10, 15:25, 21:00 Т/с 
«Слід» (1)
10:10 Т/с «Карпов-3» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
23:00 Події дня
23:30 Хочу до Меладзе

П’ятниця, 31 жовтня

   УТ 1

06:00, 07:00, 07:55, 19:00, 
00:00 Погода
06:05 Українська мрія М. 
Поплавського
06:40 Від першої особи
07:00 Шустер LIVE
07:05 На слуху
07:35 Підсумки
11:10 Подорожуй першим
11:50 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
12:40 Світло
13:15 Хочу бути
13:35 Д/ф із циклу «Прорив у 
невідоме». «Травень 1989»
14:40 Нотатки на глобусі
14:55 Українського роду
15:50 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом»
16:20 В гостях у Д. Гордона
17:30 Чоловічий клуб. Мік-
сфайт. Елітні бої
18:30 Книга ua
19:10 Х/ф «Місце злочину: 
фотографії смерті»
21:00 Новини

21:40 Чоловічий клуб
22:10 УТ-1 з Майклом 
Щуром
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Від першої особи. 
Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 «Право на владу»
07:45 «Шість кадрів»
08:00, 08:35 Дісней! «Приго-
ди ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:15, 19:30 ТСН
11:15 Х/ф «Другий шанс»
15:30, 23:30 «Квартал і його 
команда»
16:30, 21:20 «Вечірній 
квартал»
18:30 «Розсміши коміка - 5»
20:15 «Українські сенсації»
00:30 Х/ф «Хижак-2» (3)

   Інтер

05:15 Т/с «У зоні ризику»
07:20 «Школа доктора Ко-
маровського. Невідкладна 
допомога»
08:00 «Школа доктора Кома-
ровського»
08:35 Програма «Чорно-
біле»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «А ви йому хто?»
12:00 Т/с «Подзвони у мої 
двері» 
16:00 Т/с «Я все подолаю» 
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Місце 
зустрічі»
22:25 Т/с «Двадцять років 
без кохання» (2)
01:55 Х/ф «А ви йому хто?»

   ТЕТ

06:00, 08:00 М/с «Лалалуп-
си» (1)
06:20 М/ф «Ноктурна» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком

09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Фіксики» (1)
10:50 М/ф «Відьмочка-хре-
щена: помста Джиммі» (1)
11:45 М/ф «Школа монстрів. 
13 бажань» (1)
13:05 М/ф «Історія іграшок. 
Страшилка» (1)
13:40 Даєш молодь!
14:40 Х/ф «Баффі - винищу-
вачка вампірів» (1)
16:15 Х/ф «Дуже небезпечна 
штучка» (1)
18:05 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. Вторгнення 
Срібного Серфера» (2)
20:00 Розсміши коміка
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)
00:50 Х/ф «Хелоуін: 20 років 
потому» (3)

   ICTV

06:10 Факти

06:45 Дача
07:10 Х/ф «Луні Тюнз. Знову 
у справі» 
08:55 Останній шанс
09:55 Дістало!
10:55 Громадянська оборона
11:55 Інсайдер
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Снайпер. Зброя 
відплати» 
16:50 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус»
22:05 Х/ф «Куля у голову» (2)
00:00 Х/ф «Рембо-4» (2)

   СТБ

06:45 Х/ф «Куховарка» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:35 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-7»
15:05 «Зважені та щасли-

ві - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
23:55 Т/с «Коли ми вдома» (2)
02:05 «Детектор брехні - 6»

  Новий Канал

05:55 Нереальні історії
06:30 Зона ночі
07:20 25-й кадр
08:00 Ревізор
10:00 Стажисти
12:00 Т/с «Родина 3D»
14:55 Хто зверху?-3
16:55 Т/с «Молодята»
18:55 М/ф «Елвін і бурун-
дуки-2»
20:40 Х/ф «Веселі хлопці»
23:00 Стенд Ап Шоу
23:55 Х/ф «Піжмурки» (3)
02:05 Т/с «Милі ошуканки» (2)

   НТН

04:35 Т/с «Каменська»
08:00 Т/с «Двоє зі скринь-
ки - 2»
11:30 «Речовий доказ». Таєм-

ниця трупа з багажника
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:50 «Правда життя. Про-
фесія - тренер»
14:30 «Поїхали!»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 3» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Т/с «Копи-ново-
бранці»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Х/ф «Чорний світанок» 
(2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Таємниці зірок
07:00, 15:00, 19:00 Події
07:15, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
09:50 Один за сто годин
11:00 Х/ф «Жила-була 
любов» (1)
13:00, 15:20, 16:50, 19:40 Т/с 
«Довгий шлях додому» (1)
23:10 Х/ф «Алібі - надія, 
алібі - любов» (1)
01:10 Т/с «Розумник» (2)

   УТ 1

06:00, 07:20, 08:55, 10:00, 19:00, 
00:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:00 Як це?
09:25 Хто в домі хазяїн?
10:10 Х/ф «Тато - пес» (1)
12:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро» (1)
12:50 Православний вісник
13:15 Школа Мері Поппінс
13:30 Д/ф із циклу «Прорив у 
невідоме». «Жовтень 1989»
14:35 Фольк-musіc
15:45 Д/ф «Все про тату»
16:45 Театральні сезони
17:30 В гостях у Д. Гордона
18:30 Подорожуй першим
19:10 Х/ф «Місце злочину: по-
бачення зі смертю»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:05 Моя країна
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 На слуху. Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Фліка - 2» (1)
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:35 Дісней! «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 3: Танза-
нія, Ефіопія»
12:20 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці» (1)
12:30 М/с «Маша і ведмідь» (1)
13:15 «Інспектор Фреймут»
15:00 «Територія обману»
16:05 Х/ф «Діамантова рука» (1)
18:25 «Українські сенсації»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30 «Хоробрі серця»
23:20 Х/ф «Вогнем і мечем» (1)
02:45 Х/ф «Ніч демонів» (3)

   Інтер

05:40 Т/с «Подзвони у мої двері» 
06:25 «Подробиці»
06:55 «Щастя з пробірки»
08:00 «уДачний проект»

08:35 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
11:00 Д/ф «Визволення» 
12:00 Концерт «Місце зустрічі»
14:00 Х/ф «Велике кохання»
16:00 Т/с «Кохання, як нещас-
ний випадок» 
20:00 «Подробиці тижня»
21:55 Д/ф «Визволення»
22:50 Програма «Чорно-біле»
00:00 Т/с «Двадцять років без 
кохання» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Школа монстрів. 13 
бажань» (1)
07:30 Байдиківка
08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:30 М/с «Смішарики» (1)
08:45 М/с «Смішарики. Нові 
пригоди» (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)
11:25 М/ф «Історія іграшок. 
Страшилка» (1)
11:50 М/ф «Школа монстрів. 
Місто страхів» (1)
13:05 Х/ф «Румпельштільцхен» 
(1)
14:15 Х/ф «Дуже небезпечна 
штучка» (1)
16:05 Панянка-селянка
19:00 Любов онлайн
20:00 Розсміши коміка
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)
00:50 Х/ф «Хелоуін 8. Воскре-
сіння» (3)

   ICTV

05:35 М/ф «Бетмен. Під черво-
ною маскою»
06:45 Анекдоти по-українськи
07:35 Зірка YouTube
08:50 Козирне життя на дачі
09:15 Дивитись усім!
10:15 Кріт. Розважальне шоу
12:30 Т/с «Чужий район»
12:45 Факти. День

13:00 Т/с «Чужий район»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:25 Х/ф «Нестримні» 
22:45 Х/ф «Нестримні-2» 
00:45 Х/ф «Куля у голову» (2)

   СТБ

05:55 Х/ф «Руслан і Людмила» 
(1)
08:40 «МайстерШеф - 4»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:55 «МайстерШеф - 4»
13:55 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів 14»
21:10 «Один за всіх»
22:20 «Вікна-Новини». Спец-
репортаж
23:25 Х/ф «Прощання» (2)
01:25 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса і доктора Ватсона» (1)

   Новий Канал

05:50 М/с «Губка Боб - прямо-
кутні штани»
07:50 М/ф «Астерікс завойовує 
Америку»
09:15 М/с «Дракони. Вершники 
Дурня»
11:10 М/ф «Елвін і бурундуки-2»
13:00 1000 жіночих бажань
14:00 Хто зверху?-3
16:05 Проект Перфект
17:20 Т/с «Молодята»
18:20 Х/ф «Хоттабич»
20:40 Х/ф «Самотній за контр-
актом»
22:40 Х/ф «Весілля за обміном» 
(2)
00:45 Х/ф «Веселі хлопці»

   НТН

04:45 Х/ф «Преферанс по 
п’ятницях» (1)
06:15 Х/ф «За даними карного 
розшуку» (1)
07:25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 3» (1)

11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Розвідник особливого 
призначення
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спеціальний «Свідок»
13:25 Х/ф «Сьома жертва»
15:15 Т/с «Шериф - 2» (1)
19:00 Т/с «Павутиння - 6»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Майже як люди» (2)

Телеканал «УКРАЇНА»
06:35 Події
07:15 Таємниці зірок
08:10 Х/ф «Алібі - надія, алібі - 
любов» (1)
10:10, 15:45 Т/с «Довгий шлях 
додому» (1)
19:00 Події тижня з О. Панютою
20:45 Хочу до Меладзе
22:30 Comedy Woman
23:30 Великий футбол
01:30 Х/ф «Механік» (2)

Субота, 1 листопада

Неділя, 2 листопада

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

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», Указом Президента 
України № 793/2005 від 16.05.2005 
року «Про увічнення пам’яті ви-
датних діячів Української Народної 
Республіки та Західно-Української 
Народної Республіки», розпо-
рядженням Президента України 
№ 204/2011рп від 21.06.2011 року 
«Про додаткові заходи з пошуку, 
дослідження і впорядкування місць 
поховань жертв війни, політичних 
репресій та інших трагедій Україн-
ського народу»,— 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на встановлення 
за кошти меценатів пам’ятного зна-
ка — меморіальної дошки Стар-
шині Будаївської волосної управи 
Марку Семеновичу Шляховому 
(1887— 1922), відомому військово-
му, громадському діячу Української 
православної церкви, а також 
меморіальної дошки «Будаївській 
волосній управі» — першому укра-
їнському органу місцевого самовря-
дування на теренах сучасної Боярки. 

2. Встановити меморіальні      
дошки на стіні Боярського будинку 
культури за адресою: м. Боярка, 
вул. Шевченка, 82, де у 1918 році 
містилася Будаївська волосна 
управа.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Дубо-
вецького В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про затвердження рішення конкурсного комітету з визначення автомобільного 
перевізника на міському автобусному маршруті загального користування № 4

м. Боярка від 29 липня 2014 року
На виконання рішення виконавчого комітету Боярської міської ради 

від 12.03.2013 № 20/2 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з 
визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загаль-
ного користування в м. Боярка та проведення конкурсу», відповідно до 
Закону України «Про автомобільний транспорт», на підставі протоколу 
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника 
на міському автобусному маршруті загального користування від 29 липня 
2014 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», п. 51 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 
№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування», — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити рішення конкурсного комітету з визначення автомобіль-
ного перевізника на міському автобусному маршруті загального користу-
вання № 4 м. Боярка від 29 липня 2014 року. 

2. Доручити міському голові Добрівському Т. Г. укласти договір на ви-
конання транспортних послуг щодо перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування № 4 (з/д ст. Боярка (фабри-
ка Мальва) — Райтубдиспансер) строком на п’ять років з ПП «Агробуд-
транс», в особі Мазуркевич Марії Адамівни.  

3. Дане рішення опублікувати в газеті «Боярка-інформ».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Дубовецького В. М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ № 50/3
від 14 жовтня 2014 року                  м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 50/5

від 14 жовтня 2014 року         м. Боярка

Про внесення змін до рішення позачергової 41 сесії  Боярської міської 
ради VI скликання від 24.01.2014 року № 41/1889 «Про затвердження міського 

бюджету на 2014рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні», Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради VI скликання від 
24.01.2014 року № 41/1889 «Про затвердження міського бюджету на 2014 рік», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків загального 

фонду міського бюджету в межах планових асигнувань:
по КФК 010116  збільшити асигнування  по КЕКВ 2240 на 15 000,00 грн.
по КФК 010116  збільшити асигнування  по КЕКВ 2210 на 24 000,00 грн.
           Всього по 010116: + 39 000,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2111 на 325 000,00 грн. 
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2120 на 62 000,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2220 на 3 000,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2240 на 13 700,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2250 на 800,00 грн.
           Всього по 070101: -375 500,00 грн.
по КФК 070201 збільшити асигнування по КЕКВ 2111 на 73 500,00 грн. 
по КФК 070201 збільшити асигнування по КЕКВ 2120 на 26 500,00 грн. 
         Всього по 070201: + 100 000,00 грн.
по КФК 100203 збільшити асигнування по КЕКВ 2610 на 251 900,00 грн. 
по КФК 120201 збільшити  асигнування по КЕКВ 2610 на 60 000,00 грн. 
по КФК 110502 зменшити асигнування по КЕКВ 2282 на 30 000,00 грн.
по КФК 130102 зменшити асигнування по КЕКВ 2282 на 45 400,00 грн.
2. Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків спеціального 

фонду міського бюджету (бюджет розвитку) в межах планових асигнувань, а саме:
по КФК 150101 зменшити асигнування по КЕКВ 3210 на 534 582,00 грн. (капі-

тальні трансферти КП БВУЖКГ):
на проектні роботи по будівництву світлофорних об’єктів — 150 000,00 грн. 
на реконструкцію мереж вуличного освітлення — 42 830,00 грн.
на реконструкцію Свято-Михайлівської набережної — 200 000,00грн.
на реконструкцію парку Перемоги —  141 752,00 грн.
по КФК 100102 зменшити асигнування по КЕКВ 3210 на 300 000,00 грн. (ка-

пітальні трансферти КП БВУЖКГ на переведення багатоповерхових будинків на 
індивідуальне опалення)

по КФК 250404 зменшити асигнування по КЕКВ 2281 на 349 409,00 грн. (ви-
готовлення проекту землеустрою)

по КФК 110116 збільшити асигнування по КЕКВ 3110 на 15 000,00 грн. (придбан-
ня обладнання з монтажем для газових котлів приміщень, що знаходяться на балансі 
виконавчого комітету Боярської міської ради).

по КФК 160101 збільшити асигнування по КЕКВ 2281 на 8 520,00 грн. (проведення 
експертно-грошової оцінки земельної ділянки за адресою м. Боярка. вул. Хрещатик 37-а).

по КФК 150101 збільшити асигнування по КЕКВ 3142 на 341 752,00 грн., визна-
чивши розпорядником коштів виконавчий комітет Боярської міської ради.

(на реконструкцію Свято-Михайлівської набережної — 200 000,00 грн.
на реконструкцію парку Перемоги — 141 752,00 грн.) 
по КФК 100203 збільшити асигнування по КЕКВ 3132 на 520 000,00 грн., ви-

значивши розпорядником коштів виконавчий комітет Боярської міської ради (на 
капітальний ремонт мереж вуличного освітлення). 

по КФК 150101 збільшити асигнування по КЕКВ 3122 на 150 000,00 грн., ви-
значивши розпорядником коштів виконавчий комітет Боярської міської ради (на 
проектування та будівництво світлофорних об’єктів) 

по КФК 100202 збільшити асигнування по КЕКВ 3210 на 99 600,00 грн. (капі-
тальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на розробку схеми оптимізації роботи 
системи водопостачання та водовідведення).

по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 3110 на 48 836,00 грн. (придбан-
ня кухонного обладнання для ДНЗ «Іскорка» — 43 836,00грн.,  кухонного обладнан-
ня для ДНЗ «Даринка» - 5 000,00 грн. )

по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 3132 на 283,00 грн. (додаткове 
фінансування по капітального ремонту котельні ДНЗ «Іскорка»).

3. Перенаправити кошти:
-  виділені раніше для ДНЗ «Даринка» по КФК 070101 КЕКВ 3110 в сумі 15 457,00 

грн. для придбання модему з монтажем, сигналізатора газу «Варта 2.03» та електро-
магнітного відсічного клапану з монтажем, на придбання кухонного обладнання.

- виділені раніше для КЗ Будинок культури по КФК 110201 КЕКВ 3132 в сумі 1 
995,00 грн. на капітальний ремонт фасаду приміщення бібліотеки по вул. Молодіж-
ній, 77, на капітальний ремонт даху приміщення бібліотеки по вул. Молодіжній, 77.

- виділені раніше КП «БГВУЖКГ» по КФК 100203 КЕКВ 3210 в сумі 200 000,00 грн. 
на встановлення дитячих майданчиків на території міста, на придбання віброкатка.

- виділені раніше КП «БГВУЖКГ» по КФК 100102 КЕКВ 3210 в сумі 81 429,00 
грн. на погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту ліфтів, на 
капітальний ремонт житлового фонду.

- виділені раніше КП «БГВУЖКГ» по КФК 150101 КЕКВ 3210 в сумі 777 170,00 грн.:
300 000,00грн. — на будівництво світлофорних об’єктів, 177 170,00 грн. — на 

реконструкцію мереж вуличного освітлення, 300 000,00грн. — на реконструкцію 
Свято-Михайлівської набережної, на реконструкцію дороги по вул. Сєдова — 169 
170,00 грн., на реконструкцію дороги по вул. Молодіжна — 608 000,00 грн.).

- виділені раніше по КФК 250404 КЕКВ 2281 в сумі 110 591,00 грн. для виготов-
лення проекту землеустрою, на роботи по виготовленню генплану міста. 

4. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7, 8 «Рішення про затвердження місь-
кого бюджету на 2014 рік».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДАVІ СКЛИКАННЯ
почергова 50 сесія

РІШЕННЯ № 50/2345
від 16 жовтня 2014 року    м. Боярка

16 жовтня 2014 року у при-
міщенні Боярської міської ради 
відбулась позачергова 50 сесія 
Боярської міської ради. До по-
рядку денного було включено 
кілька важливих питань. Депу-
тати внесли зміни до рішення 
позачергової 41 сесії Боярської 
міської ради VI скликання від 
24.01.2014 року № 41/1889 «Про 
затвердження міського бюджету 
на 2014 рік». 

Також було надано дозволи 
на розроблення технічної до-
кументації із землеустрою щодо 
встановлення меж частин зе-
мельних ділянок на територіях 
ДНЗ міста, на які поширюється 

ВАЖЛИВІ РІшЕННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ
право сервітуту для розміщення 
модульних котелень на альтер-
нативному виді палива та для 
проходу (проїзду) і благоустрою 
прилеглих територій ТОВ «ЕНЕР-
ДЖІ КОНСТРАКШЕН ТМ», а 
саме у «Лісовій казці» «Дитячий 
садок № 2», вул. Хрещатик, 74; 
«Іскорці», вул. Сєдова, 3; ДНЗ 
(ясла-садок) № 3 «Даринка», вул. 
Леніна, 34; ДНЗ (ясла-садок) № 
4 «Берізка», вул. Київська, 17; 
«Джерельці», вул. Ворошилова, 
31; «Спадкоємці», вул. Молодіж-
на, 78; «Казці», вул. Дачна, 38. 

З матеріалами сесії можна 
ознайомитися на офіційному 
сайті Боярської міської ради 
www.boyarka-inform.com.

ЗВЕРНЕННЯ
до мешканців багато-

квартирних житлових будин-
ків в м. Боярка

У разі, якщо Ви бажаєте 
утеплити фасад своєї квартири, 
забарвлення зони утеплення не 
повинне відрізнятись від осно-
вного кольору фасаду багато-
квартирного житлового будинку.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення погоджувальної комісії для розгляду та 

врахування пропозицій, які надійшли під час громадських 
слухань по детальному плану території під будівництво бага-
токвартирного житлового будинку між вул. Молодіжна, вул. 

Чернишевського та вул. Б. Хмельницького 
м. Боярка

23.10.2014 р. відповідно до розпорядження міського го-
лови «Про створення погоджувальної комісії для розгляду 
та врахування пропозицій, які надійшли під час громад-
ських слухань» № 02-14/112 від 16.10.2014 р., у виконав-
чому комітеті було проведено засідання погоджувальної 
комісії для розгляду та врахування пропозицій, які надій-
шли під час громадських слухань по детальному плану те-
риторії під будівництво багатоквартирного житлового бу-
динку між вул. Молодіжна, вул. Чернишевського та вул. Б. 
Хмельницького в м. Боярка.

Були розглянуті пропозиції та зауваження від громад-
ськості, які будуть враховані в проекті детального плану 
території під будівництво багатоквартирного житлового 
будинку між вул. Молодіжна, вул. Чернишевського та вул. 
Б. Хмельницького м. Боярка. 

Пропозиції (зауваження), які не були обґрунтовані в 
межах відповідних законодавчих та нормативно-правових 
актів, будівельних норм, державних стандартів і правил – 
відхилено.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ 
щодо громадського обговорення можливості будівництва 

житлово-готельного комплексу із спортивно-розважальним 
центром в м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72-б

Громадське обговорення проводиться виконавчим ко-
мітетом Боярської міської ради з наміром (ініціативою) 
щодо надання пропозиції (зауваження) щодо території, 
яка планується під будівництво житлово-готельного комп-
лексу із спортивно-розважальним центром в м. Боярка, 
вул. Б. Хмельницького, 72-б. 

Пропозиції щодо громадського обговорення подаються 
до виконавчого комітету Боярської міської ради у письмо-
вій формі чи електронною поштою із зазначенням прізви-
ща, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, 
передбачений в інформаційному повідомленні про прове-
дення громадського обговорення.

Обговорення проводиться до 01.11.2014 р.
Адреса виконавчого комітету Боярської міської ради: 

08154 м. Боярка, вул. Білогородська, 13, контактний номер 
телефону (04598) 41-815, е-mail: boyarka-rada@ukr.net. Від-
повідальний за організацію розгляду пропозицій (заува-
жень) громадського обговорення – головний спеціаліст з 
питань архітектури виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради Романюк Андрій Олександрович.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

В ДПІ у Києво-Святошинському 
районі створено всі необхідні умови 
для якісного та оперативного опра-
цювання звітності про суми нарахо-
ваного єдиного соціального внеску. 
Також на високому професійному 
рівні надається консультативна до-
помога по питаннях, які виникають у 
платників податків щодо єдиного со-
ціального внеску.

Завдяки цьому, за вересень 2014 
року по платежах з єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, які адміні-
струє ДПІ у Києво-Святошинсько-
му районі, надійшла сума майже 

– 117,2 млн. грн. Зазначена сума 
надходжень перевищила минуло-
річний показник на 6,9 млн. грн.

Загалом з початку року сума 
надходжень з єдиного внеску скла-
ла понад 1052,7 млн. грн., що в свою 
чергу на 76 млн. грн. більше ніж зі-
брана сума податку за аналогічний 
період минулого року.

ДПІ у Києво-Святошинсько-
му районі нагадує, що з питань ад-
міністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування можна зверта-
тись за адресою: ДПІ у Києво-Свя-
тошинському районі, м. Вишневе, 
вул. Ломоносова, 34, кабінет №44, 
телефон 04598-5-88-18. 

Також для платників податків 
працює інформаційно-довідковий 
департамент з багатоканальним те-
лефоном 0-800-501-007 (зі стаціо-
нарних телефонів - безкоштовно) з 
08:00 до 20:00 (крім суботи та неділі).

ПОНАД 1 МЛРД. ГРН. ЄДИНОГО 
ВНЕСКУ СПЛАТИЛИ ПЛАТНИКИ 
КИЄВО-СВЯТОшИНСЬКОГО 
РАЙОНУ

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОшИНСЬКОМУ 
РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
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Виживанню в умовах артиле-
рійських обстрілів було присвяче-
не перше у цьому навчальному 
році теоретичне заняття Бояр-
ського туристичного клубу «ІСКРА». 

Під час перегляду інфор-
маційно-учбового ролику юні 
туристи дізналися про види зал-
пової зброї, яка застосовується 

нині на Сході країни. Слухачам 
було надано інформацію щодо 
їхніх дій під час обстрілів (три-
валість обстрілу із різних видів 
зброї, як їх відрізнити, як змі-
нити місце укриття під час пе-
рерви в обстрілах). 

Другу частину заняття було 
присвячено заходам виживання 
в лісі та маскуванню, залежно 

шКОЛА ВИЖИВАННЯ ДЛЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ

Привертаємо увагу жителів 
багатоповерхових будинків міста 
до аварійної ситуації, яка склала-
ся 15 жовтня по вул. Білогород-
ській, 17.

Внаслідок великого наван-
таження на електромережу під 
землею відбулося замкнення 
силового кабелю. Через це увесь 

будинок знеструмлено. 
Ще декілька подібних аварій 

– і місто чекатиме енергетичний 
колапс, адже подібний ремонт – 
тривалий та недешевий. 

Фахівці наголошують, що 
електричні мережі у переважній 
більшості не розраховані на по-
тужність сучасних електричних 
приладів, у тому числі й обігрі-

Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г І Я : 
СПОЖИВАЙ ВІДПОВІДАЛЬНО

У Боярській гімназії 21 жов-
тня відбулась учнівська конфе-
ренція «Єдина Україна. Новий 
етап українського відродження». 

Організували історичне свято 
викладачі гімназії Тетяна Мат-
війчук та Світлана Клименко. 

Перед вчителями та учнями 

РОСІЯ ТА УКРАЇНА: 
НАУКОВО-ПАТРІОТИЧНІ 
РОЗВІДКИ ГІМНАЗИСТІВ

Києво-Святошинського району 
виступили цьогорічні випускни-
ки, а нині – учні 11 класів гімназії. 

Доповідачі порушили не-
прості теми взаємовідносин 
України та Росії, а також поді-
лились результатами своїх істо-
ричних розвідок. 

Щодня до пожежно-ряту-
вальної служби надходять по-
відомлення про пожежі. Поже-
жі стаються через порушення 
правил експлуатації електроме-
режі, пічного чи газового опа-
лення, використання заборо-
нених обігрівальних приладів, 
а також паління у ліжку, часто 
перебуваючи в нетверезому 
стані.

Синоптики попереджають 
про наближення холодів на 
території України, тож ряту-
вальники закликають грома-
дян бути обережними під час 
опалення своєї оселі. 

Щоб зберегти своє жит-
тя та життя близьких людей 
пам’ятайте:

не допускайте викорис-
тання для обігріву приміщень 
несертифікованих та само-
робних нагрівальних приладів 
та газових кухонних плит;

у разі використання серій-
них нагрівальних пристро-
їв прослідкуйте за тим, щоб 
вони були встановлені таким 
чином, щоб уникнути переки-
дання, обмежте доступ до них 
дітей;

відстань від приладів елек-
троопалення до горючих ма-
теріалів і конструкцій має ста-
новити не менше 0,25 м;

дотримуєтесь правил по-
жежної безпеки при викорис-
танні індивідуальних систем 
опалення та систем пічного 
опалення в будинках;

не залишайте без нагляду 
у разі виходу з приміщень уві-
мкненні в електромережу на-
грівальні прилади, телевізори, 
праски тощо;

намагайтеся уникати пере-
вантаження електричних ме-
реж;

не допускайте застосу-
вання саморобних некалі-
брованих плавких вставок в 
запобіжниках електричного 
струму;

тримайте запальнички та 
сірники поза полем зору дітей 
та у недосяжних для них міс-
цях. Діти віком від двох років 
здатні самостійно їх запалити. 
Ніколи не заохочуйте та не 
дозволяйте дітям бавитися з 
сірниками і запальничками та 
вважати їх іграшками;

Не паліть у ліжку! Палін-
ня у ліжку — одна з головних 
причин смертельних випадків 
при пожежах в оселях!

У разі виникнення пожежі 
негайно телефонуйте 101!

Києво-Святошинський РВ 
ГУ ДСНС України у 

Київській області

ОБІГРІВАЙТЕСЬ 
БЕЗПЕЧНО!

від особливостей місцевості. 
Слухачам потрібно було вияви-
ти на запропонованих слайдах 
замасковану людину чи вій-
ськовий об’єкт.

Після викладення лекцій-
ного матеріалу у дітей виникло 
багато запитань. 

Юлія Апостолова

вачів. Їх бездумне використан-
ня призводить до таких наслід-
ків.

Комунальні служби міста 
наголошують на необхіднос-
ті впродовж наступних двох 
тижнів максимально обмеж-
ити користування потужними 
електричними пристроями, 
особливо у вечірній час. 

З початку року державною по-
датковою інспекцією у Києво-Свя-
тошинському районі досягнуто 
значних успіхів щодо мобілізації 
податків та зборів до бюджетів усіх 
рівнів.

Так, за січень-вересень 2014 р. 
до зведеного бюджету нашої Дер-
жави працівниками ДПІ у Києво-
Святошинському районі мобілізо-
вано 1456,4 млн. грн. податків та 
зборів. Сума надходжень на 16,3 
млн. грн. перевищила показни-
ки відповідного періоду минулого 
року. Зокрема, державний бюджет 
отримав 958,1 млн. грн., а місцевий 

– 498,3 млн. грн. 
Як свідчать цифри, ДПІ у Ки-

єво-Святошинському районі до-
сягнута стабільність у рості щодо 
надходжень з основних податків і 
зборів до бюджетів усіх рівнів у по-
рівнянні з минулим роком. 

БЮДЖЕТ ОТРИМАВ 
ПОНАД 1,45 МЛРД. ГРН. 

Прямі податки є вагомим 
засобом формування доходів 
бюджету. Крім того, прямі по-
датки є важливим інструментом 
державного регулювання дохо-
дів платників, інвестицій, на-
громадження капіталу, ділової 
активності, сукупного спожи-
вання та інших важливих чин-
ників цілісності, стабільності та 
розвитку суспільства. Одним із 
головних елементів податкової 
системи України є прибуткове 
оподаткування громадян, зо-
крема податок на доходи фі-
зичних осіб (ПДФО). Він є од-
ним із основних джерел доходів 
бюджету та виконує роль со-
ціального регулятора, оскільки 
стосується кожного члена сус-
пільства.

Так, за січень-вересень 2014 
р. Державною податковою ін-
спекцією у Києво-Святошин-
ської забезпечено 383,5 млн. 
грн. надходжень з податку на 
доходи фізичних осіб, що на 
майже 58,0 млн. грн. більше ніж 
за аналогічний період минулого 
року.

Слід зазначити, що податок 
на доходи фізичних осіб вико-
нує важливу фіскальну та соці-
ально-регулятивну функції. 

У КИЄВО-
СВЯТОшИНСЬКОМУ 
РАЙОНІ НАДХОДЖЕННЯ 
З ПДФО ПЕРЕВИЩИЛИ 
383 МЛН. ГРН. Охорона навколишнього при-

родного середовища, раціональ-
не використання природних ре-
сурсів, забезпечення екологічної 
безпеки життєдіяльності людини 

– невід’ємна умова сталого еконо-
мічного та соціального розвитку 
нашої Держави.

Платежі за користування при-
родними ресурсами – є найважли-
вішим компонентом економічного 
механізму природокористування. 
Чинним законодавством сформова-
на правова основа для встановлен-
ня плати за користування надрами, 
лісами, водою, землею й іншими 
видами природних ресурсів. 

Так, підприємцями Києво-Свя-
тошинському району за січень-ве-
ресень 2014 р. сплачено майже 4,2 
млн. грн. до місцевого бюджету за 
користування природними ресур-
сами.

Надходження з плати за ко-
ристування лісовими ресурсами за 
січень - вересень 2014 р. склали по-
над 1,92 млн. грн., що на 772,6 тис. 
грн. більше показника аналогічного 
періоду минулого року. 

В свою чергу платежі за корис-
тування надрами за січень - вере-
сень 2014 р. склали суму 773,2 тис. 
грн., що на 249,9 тис. грн. більше 
показника аналогічного періоду 
минулого року.

За січень-вересень 2014 р. над-
ходження з плати за спеціальне ко-
ристування водними ресурсами до-
сягли суми 1,49 млн. грн. Зазначена 
сума на 127,2 тис. грн. перевищила 
показник аналогічного періоду ми-
нулого року. 

ЗА КОРИСТУВАННЯ 
ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 
НАДХОДЖЕННЯ 
ПЕРЕВИЩИЛИ 4 МЛН. ГРН.

Встановлення і справляння 
загальнообов’язкових місцевих по-
датків та зборів є обов’язковим на 
території усієї України. До таких 
податків та зборів належить пода-
ток на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки

Платниками податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділян-
ки, є фізичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які є власни-
ками об’єктів житлової нерухомості.

Об’єктом оподаткування є 
об’єкт житлової нерухомості. Ба-
зою оподаткування є площа об’єкта 
житлової нерухомості.

МЕшКАНЦЯМИ КИЄВО-СВЯТОшИНСЬКОГО 
РАЙОНУ ЗА МАЙНО СПЛАЧЕНО ПОНАД 1,15 МЛН. ГРН. 

Враховуючи те, що з 1 квітня 2014 
року Законом України від 27.03.2014 
року №1166-VII «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростан-
ня в Україні» внесено зміни до ст. 265 
Податкового кодексу України, зокре-
ма, слова «житлова площа» замінені 
словами «загальна площа», обчислен-
ня сум податку за 2014 рік відбудеть-
ся до 1 липня 2015 року, виходячи з 
житлової площі об’єкта житлової не-
рухомості, у т.ч. його частки за період 
з 01.01.2014 по 31.03.2014 (включно) 
та із загальної площі об’єкта житло-
вої нерухомості, у т.ч. його частки, з 

01.04.2014 по 31.12.2014 (включно).
Ставки податку встановлюють-

ся сільською, селищною або місь-
кою радою за 1 кв. метр об’єкта 
житлової нерухомості.  

Так, згідно із діючим законодав-
ством України, платниками подат-
ків Києво-Святошинського району 
з початку 2014 року сплачено 1159,5 
тис. грн. податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки 
та поповнено місцеву скарбницю 
Києво-Святошинського району. За-
значена сума на 979,6 тис. грн. пере-
вищила суму надходжень податку за 
аналогічний період минулого року.

Акцизний податок – це непря-
мий податок на споживання під-
акцизних товарів (продукції), що 
включається до ціни таких товарів 
(продукції). Сума акцизного подат-
ку визначається платником подат-
ку самостійно, виходячи з об’єктів 
оподаткування, бази оподаткуван-
ня та ставок цього податку.

Підприємствами, які зареєстро-
вані у Києво-Святошинському ра-
йоні сплачується вищезазначений 
податок з наступних видів підак-
цизної продукції, а саме: тютюнові 
вироби,  лікеро-горілчані вироби, 
нафтопродукти. 

У вересні 2014 року державною 
податковою інспекцією у Києво-
Святошинському районі мобілізо-
вано 269,6 тис. грн. акцизного по-
датку із ввезених в Україну товарів 

Загалом з початку року сума 
надходжень з зазначеного податку 
склала  майже 25,0 млн. 

ПЛАТНИКИ КИЄВО-
СВЯТОшИНСЬКОГО РАЙОНУ 
СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 25 МЛН. 
ГРН. АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОшИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:

Боярському головному виробничому 
управлінню житлово-комунального 

господарства терміново потрібні 
на постійну роботу: 

• начальник дільниці ліфтового господарства;
•електромеханік з тех. обслуговування 

• та ремонту ліфтів 4-го розряду — 2 людини;
• електрогазозварник 3, 4, 5 

розряду — 2людини;
• робітник з благоустрою дільниці по 

вивозу твердих побутових відходів 
(чоловіки) — 1 людина;
• маляр — 1 людина;
• тесляр — 1 людина.
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ТВОРЧІСТЬ НАшИХ ЧИТАЧІВ

ПОДІЇ ТА ІМЕНА

Конкурсу передувало уро-
чисте відкриття Молодіжного 
мистецького фестивалю імені 
Івана Коваленка, в рамках яко-
го і відбувся конкурс. Приєм-
ним сюрпризом для всіх стала 
прем’єра пісні на слова І. Кова-
ленка «Тиха зірка», яку презен-
тував автор— соліст Заслужено-
го академічного ансамблю пісні 
і танцю Збройних Сил України 
Сергій Юрченко. Також у ви-
конанні Сергія прозвучала нова 
інтерпретація пісні на слова 
поета «Ожиємо, брати» у автор-
ському сольному виконанні. 

Уже втретє фестиваль зби-
рає та об’єднує гарячі серця та 
творчі, неспокійні душі учас-
ників і організаторів цього не-
ймовірного дійства. Привіта-
ти конкурсантів та засвідчити 
відкриття фестивалю завітали 
міський голова Тарас Добрів-
ський та заступник міського го-
лови Валерій Дубовецький.  

Перед членами журі конкур-
су стояло нелегке завдання, адже 
серед такої кількості талановитих 

В ЧОМУ «СИЛА СЛОВА-2014»

18 жовтня 2014 року у ЦТМ 
«Оберіг» відбувся конкурс читців 
«Сила слова-2014», в якому взяли 
участь 55 учасників з навчальних 
закладів району та міста Києва. 

читців обрати найкращих було 
досить складно. Виконавську 
майстерність учасників оціню-
вала суддівська колегія у складі: 
голова журі — Євгенія Непита-
люк, старший викладач кафедри 
режисури телебачення КНУТКТ 
ім. І. К. Карпенка-Карого, теле-
візійний редактор, сценарист. 
Члени журі: Павло Голов, стар-
ший викладач кафедри сце-

нічної мови КНУТКТ ім. І. К. 
Карпенка-Карого, диктор, ак-
тор дублювання та озвучування; 
Ілона Бойко, тренер з риторики 
й ораторської майстерності, ак-
триса кіно; Алла Бінєєва, викла-
дач сценічної мови Київського 
Міжнародного Університету, 
актриса театру «Браво» та театру 
«Сузір’я»; Марія Кириленко, по-
чесний Президент Фестивалю, 
донька поета Івана Коваленка.

Серед переможців хочеться 
виділити боярчан. Молодша 
вікова категорія (7-13 років): І 
місце— Катерина Сидорук, Бо-
ярська ЗОШ № 3, керівники 

Анастасія Борсук, Вікторія Ку-
черенко; ІІ місце:

Серафима Дитинчук, Бояр-
ська ЗОШ № 1, керівник Полі-
на Ярошенко; 

ІІІ місце — Тетяна Голюк, 
Боярська ЗОШ № 3, керівники 
Анастасія Борсук, Вікторія Ку-
черенко.

Середня вікова категорія 
(14-17 років): І місце поділили:

Валерія Гоц, Боярська ЗОШ № 
1, керівник Поліна Ярошенко; 
Марія Кудрявцева, Боярська 
ЗОШ № 3, керівники Анастасія 
Борсук, Вікторія Кучеренко; ІІ 
місце поділили: Даніїл Бара-
бальчук, ЦТМ «Оберіг», зраз-
кова театр-студія «Світла хви-
ля», керівник Тетяна Скочко; 
Марина Чорна, Боярська ЗОШ 
№ 1, керівник Леся Біленко. ІІІ 
місце: Марія Лахтадир, Бояр-
ська ЗОШ № 2, керівник Ната-
лія Боса. 

Тетяна СКОЧКО, 
педагог-організатор ЦТМ 

«Оберіг»

ють з високих трибун, на від-
повідальних людей, фахівців та 
професіоналів, щоб люди у на-
шому районі жили краще.

Ми всі бачимо, до чого до-
вели країну нинішні можно-
владці .

Тому, шановні виборці, ду-
майте над тим, як зробити пра-
вильний вибір.

Я довіряю цій людині, пере-
віреній у реальних справах, лю-
дині слова і діла».

Борис Грецький, корінний   
боярчанин. Свого часу — голова 
районної організації інвалідів 
війни та Збройних Сил України, 
створеної для захисту соціальних 
прав інвалідів-ветеранів війни. 

«Під час співпраці органі-
зації з районною радою (2004-
2009), я спілкувався з головою 
райради Григорієм Косенком. 
Тоді організація мала в його 
особі справжнього друга, фахів-
ця та господарника з великим 
досвідом роботи, чуйну людину 
до потреб ветеранів, особливо 
лежачих інвалідів. Та головне — 
людину слова.

Для ветеранської організа-
ції він багато зробив. Це за його 
клопотанням зроблено:

- виділено автомобіль тер-
центру для обслуговування ле-
жачих хворих усього району;

- здійснено безкоштовне 
нотаріальне оформлення до-
кументів на право колектив-
ної власності на будівлю клубу  
«Ветеран»;

- виділено земельну ділянку 
РБМУ боярській громаді з умо-
вою побудови районної вете-
ранської аптеки (її будівництво 
«зарубали» регіонами, які були 

при владі на той час).
- до всіх пам’ятних та визнач-

них дат членам організації на-
давалися продуктові набори (на 
клопотання Григорія Косенка 
відгукувались підприємці райо-
ну). Також для ветеранів було 
організовано продаж за зниже-
ними цінами овочів та фруктів 
від виробників АК «Пуща-Води-
ця», ПСП «Шевченківське» та ін.

Турбота Григорія Косен-
ка про ветеранів відчувалась        
постійно.

А нині настав час на виборах 
замінити брехунів, які виступа-

ЛЮДИНА СЛОВА, ФАХІВЕЦЬ І ГОСПОДАРНИК
ЛИСТ У НОМЕР

ЗАМОВКНІТЬ, МУЗИ, 
БО ГРИМЛЯТЬ ГАРМАТИ

Так! Я могла б писати про любов.
Про теплі вечори, про ночі темні,

Про ранню осінь, що настала знов,
Про ліс, про річку, про луги зелені...

Чи про веселі ігри дітвори
Та про сімейні клопоти буденні,

Про дні гарячі літньої пори,
Про поцілунки трепетно-шалені.

Про те, як в жилах струменіє кров,
Під дією любовної напруги

Так! Я могла б писати про любов,
Але в душі печаль, а в серці туга.

Печалиться й болить душа моя,
Бо в горі і печалі Україна.

Бо кращі з кращих падають в боях,
Цвіт нації в кривавім пеклі гине!

І не кладуться на папір слова,
Обірвані мої ліричні струни. 

Пече скривавлена душа, сльоза сплива
І серце падає на ті солдатські труни.

Бо в трунах тих надія наша й кров,
Бо в них сини, герої всенародні. 
Співати я могла би про любов

Та можу тільки плакати сьогодні.

Я знаю, що прийме героїв Бог,
В раю вам будуть ангели співати. 

Писати я не буду про любов,
Замовкніть музи, бо гримлять гармати.

РОСІЙСЬКИМ МАТЕРЯМ
Російські матері! Чи горді ви собою? 

Зростили ви синів, ще й видатних вояк!
Та ми своїх бійців ховаєм, як героїв!

А ваших ополченці в канавах, як собак.

Російські матері! Земля чужа вам треба? 
Чи, може, щастя буде вам від чужих смертей?

Лежать ваші сини в байраках, просто неба.
І ви тепер не ждіть назад своїх дітей...  

Над нашими синами уся країна плаче.
Життя вони за правду, за край свій віддали.

Над вашими ж у небі лиш чорний ворон кряче.
Прийшли до нас безславно, без слави й полягли.

ПРОЩАННЯ
Прости мене, кохана, що я тебе лишаю.

І ти прости, матусю, але я маю йти.
Ви ж бачите, загарбник-Іуда в нашім краю 

І мушу я з братами народ свій захистить.

Пробач мені, синочку, якщо я там загину, 
І будеш сиротою без мене ти рости.

Я хочу, щоб пишався завжди ти мною, сину,
Бо я за рідну землю до бою мушу йти.

І донечко в колисці, прости мене, рідненька,
Ти, наче янголятко, моя кровинка ти.
Іще не розумієш, бо ти така маленька,

але за тебе також, я мушу в бій іти.

Я знаю, що не будуть спокійно рідні спати,
Що на колінах, мамо, молитись будеш ти,

Простіть мене, всі рідні, і ждіть мене до хати.
І вірте: я вернуся, а зараз мушу йти.  

Ольга Лучна
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Як розповів керівник 
Боярського шахового клубу 
«Еліт-інтелект» Олександр 
Фомічов, змагання відбу-
лися у два етапи. Перший 
відбірковий тур зібрав 66 
учасників. У другому взяли 
участь 42 фіналіста: 26 з Бо-
ярки та 16 з Вишневого.

Боярка була представлена 
учнями усіх місцевих шкіл.

«Надзвичайною подією, 
і я це говорю без жодного 
перебільшення, — говорить 
Олександр Валер’янович, — 
стала присутність міського 
голови Тараса Добрівського 
під час відкриття фінальних 
змагань. Діти дуже радо його 
зустріли. Він привітав учас-
ників фіналу, вручив пода-
рунок — сучасний шаховий 
годинник. А також отримав 
право зробити перший хід 
на шаховій дошці».

В урочистому відкритті 
турніру також взяв участь 
Іван Гришин, чемпіон Єв-
ропи з метання диску.

Співорганізатори захо-

ду— Києво-Святошинський 
районний центр соціальних 
служб для сім’ї та молоді 
та Києво-Святошинський 
центр соціально-психоло-
гічної реабілітації населення. 
Судді змагань: Олександр 
Фомічов (м. Боярка) та Олег 
Гуменюк (м. Вишневе)

Турніри проходили під 
гаслом: «Діти — за мир!» з 
метою пропаганди, попу-
ляризації шахової гри серед 
школярів, підвищення рівня 
розвитку шахового спорту, 
розширення товариських 
зв’язків між юними шахіста-
ми міст Боярка та Вишневе. 

З гордістю повідомляємо, 
що команда Боярки набра-
ла більшу кількість очок за 

загальною сумою 2-х турів, 
тому і стала переможницею. 
Вітаємо боярчан — пере-
можців у загальному заліку: 
Андрія Кодовбецького (І 
місце), Марію Фомічову (ІІ 
місце) та Дмитра Чаплю (ІІІ 
місце).

До речі, в рамках тур-
нірних змагань відбувся 
товариський матч між ко-
мандами Боярки та Вишне-
вого. Боярчани виграли з 
рахунком 23:9. Іван Гришин 
започаткував традицію вру-
чення перехідного кубка, і 
приємно констатувати, що 
цього року він залишився у 
нашому місті. Так тримати, 
Боярко!

ПЕРЕХІДНИЙ КУБОК ЗАЛИшИВСЯ У БОЯРЦІ
Два паралельних шахових 

турніри серед школярів Боярки 
та Вишневого відбулися у Центрі 
соціально-психологічної реабілі-
тації 18-19 жовтня. 

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛІСТІВ!
На території Київської області прогнозують несприятливі по-

годні умови: зниження температури до мінусової позначки, дощі, 
мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Державтоінспекція радить 
усім водіям замінити літні шини на зимові, адже це не примха, а 
спосіб безпечно пересуватися автошляхами без ризику для себе та 
інших учасників дорожнього 
руху.

Державтоінспекція нагадує, 
що в зимовий період треба бути 
максимально уважним на до-
розі!

Водії! Пам’ятайте, що взим-
ку автомобіль веде себе на до-
розі не так впевнено, як влітку. Здійснювати маневри необхідно 
акуратно, не допускаючи різких рухів кермом. Дуже важливо бути 
уважним і триматися на оптимальній дистанції від попереднього 
авто. 

В умовах недостатньої видимості потрібно рухатися лише з увімкне-
ними габаритними вогнями, ближнім світлом фар чи протитуман-
ними ліхтарями. 

Команда хокейного клубу  
«Боярка» переможною ходою 
розсікає Льодову арену «Каток», 
що на Оболоні. 

18 жовтня відбулась чергова 
гра нашої команди у турнірних 
змаганнях «Дебютант-2014-15 
років», що проводяться Київ-
ською хокейною лігою. 

Це вже шоста перемога хо-
кейного клубу «Боярка». Цього 
разу — над командою «Нічні 

СЕРЕД  ДЕБЮТАНТІВ — 
БОЯРЧАНИ НАЙКРАЩІ 19 жовтня в НВК «Гімна-

зія — ЗОШ І ст.» відбувся від-
критий дитячий чемпіонат          
Боярки з вільної боротьби. 
Вік учасників — до 17 років.

З цим черговим спортив-
ним святом, організатором 
якого став засновник секції 
вільної боротьби при Бояр-
ській ДЮСШ Костянтин 
Ващенко, юних «вольни-
ків» привітала голова Киє-
во-Святошинської районної 
ради Людмила Шевчук. А 
ще — їхні старші товариші 
по килиму — «зірки» укра-
їнської вільної боротьби: 
чемпіонка з вільної бороть-
би ХХVІІІ Олімпійських ігор 
(Афіни, Греція, 2004 рік), 
бронзова призерка ХХІХ 
Олімпійських ігор у Пекіні, 
п’ятиразова чемпіонка сві-
ту Ірина Мерлені; майстер 
спорту міжнародного класу, 
бронзова призерка чемпі-
онату світу та срібний при-
зер чемпіонату Європи Алла 
Черкасова; п’ятиразовий 
чемпіон Європи, бронзо-
вий призер чемпіонату світу 
Олександр Захарук; бронзо-
вий призер чемпіонату світу 
Роман Мотрович; бронзо-
вий призер чемпіонату сві-
ту, багаторазовий призер 
чемпіонатів Європи Михай-
ло Кушнір; срібний призер 
чемпіонату світу серед мо-
лоді Костянтин Опальний. А 
також — заслужені тренери 
України Петро Мещеєв, Во-
лодимир Свириденко, Ан-
дрій Вясьметдінов та чемпі-
он України серед чоловіків, 
заслужений тренер України, 
брат Ірини Мерлені Олексій 
Мельник.

ВЧИТЬ ПЕРЕМАГАТИ… ВІЛЬНА БОРОТЬБА!

У чемпіонаті взяли участь 
120 учасників, а це 7 команд 
з Києва та Київської облас-
ті: Горенка, Писківка, Го-
реничі, Обухів та учасники 
з Броварів, Рокитного, Жи-
томирської та Рівненської 
областей.

Змагання проводилися в 
двох вікових групах, у кож-
ній з яких було представлено 
16 вагових категорій: від 28 
до 70 кг.

Команда нашої надії
«У нас дуже молода ко-

манда, яка лише робить 
перші кроки до своїх май-
бутніх перемог, — вважає 
боярський тренер Костян-
тин Ващенко. — На трену-
ваннях стараються всі діти, 
але маємо дві головні надії: 
Григорій Боклан та Тимур 
Гудима». 

Сподівання тренера ви-
правдались. Боярська ко-
манда з 14 учасників за-
воювала 4 бронзових, одну 
срібну й одну золоту нагоро-
ду. ІІІ місце на чемпіонсько-
му п’єдесталі посіли Олексій 
Король (вагова категорія 
21 кг), Богдан Остапчук (23 
кг), Захар Березанський (38 
кг), Ісмаіл Мовлаєв (+70 кг). 
Срібним призером став Гри-

горій Боклан (27 кг). 
А чемпіоном турніру у 

ваговій категорії 42 кг став 
Тимур Гудима, здобувши 
безцінний досвід як запору-
ку наступних, ще більш ва-
гомих перемог. 

Побажання від олімпій-
ської чемпіонки

Олімпійська чемпіонка 
Ірина Мерлені про бояр-
ських вольників знає не з 
чуток. Саме її слова для бо-
ярських хлопчаків мають не-
абияку вагу: «У наш непро-
стий час організувати такий 
масштабний чемпіонат — це 
просто фантастика! І вели-
чезна заслуга у цьому ва-
ших наставників. У Боярці 
помітно зріс професійний 
рівень змагань і учасників. 
Хлопчаки, які виходять на 
килим, мужньо долають не-
впевненість, страх, сумніви, 
біль, вперто торують шлях 
до своє перемоги. Я бажаю 
примножувати спортивні 
здобутки вже на міжнарод-
них, європейських рівнях, 
адже все це загартує і підтри-
має в житті».

Радислав Кокодзей, 
фото автора

вовки-2» з рахунком 4:3. 
Нагадаємо, що у турнірі 

«Дебютант 2014-2015 років» 
КХЛ беруть участь 10 команд. 
ХК «Боярка» лідирує у турнір-
ній таблиці. 

Щиро вітаємо наших хоке-
їстів із черговою перемогою, а 
вболівальників запрошуємо 
на наступну гру «Боярки» зі 
«Скорпіоном» 26 жовтня о 19 
год. за адресою: Київ, вул.
Л. Гавро, 4-г. 

Спортивне орієнтування— 
це вид спорту, який користуєть-
ся надзвичайною популярністю 
у всьому світі. Суть полягає в 
орієнтуванні на місцевості за 
допомогою карти та компаса 
та найшвидшого знаходження 
заданих контрольних пунктів. 
Цим спортом можна займати-
ся у будь-якому віці, а ще— це 
унікальне поєднання фізичних 
навантажень та інтелектуальної 
діяльності. 

День змагань у Забір’ї став 
справжнім святом. Крім цікавої 
дистанції, всі учасники отри-
мали у подарунок пляшечку 

І Н Т Е Л Е К Т  ТА 
В И Т Р И В А Л І С Т Ь

мінеральної води після фінішу, 
познайомилися зі спортивним 
орієнтуванням на конях, а та-
кож взяли участь у лотереї. 

Варто повідомити, що у зма-
ганнях взяли участь 317 осіб з 
України, Молдови, Франції, се-
ред них 60 учасників— новачки. 

Нещодавно поблизу села 
Забір’я відбулися змагання зі 
спортивного орієнтування на се-
редній дистанції KievOPEN-2014. 

У вихідні, 25-26 жовтня, відбудуться матчі 21 туру районного 
чемпіонату з футболу: 
25 жовтня, 13:00, стадіон «Зеніт»: 
ФК «Арсенал» (Боярка) – ФК «Гореничі 1960».
25 жовтня, 12:00, стадіон «Зеніт»:
 ФК «ПС-Віннер» (Боярка) – ФК «Енергія» (Чабани).
25 жовтня, 14:30, Забір’я:
 ФК «Стара Боярка» - ФК «ФішПарк» (Забір’я-Бобриця).
26 жовтня, 14:00, стадіон «Зеніт»:
 ФК «Ветеран» (Боярка) – ФК «Княжичі-Юніор».

Вболіваймо за наших земляків.

КИЄВО-СВЯТОшИНСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ
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ДОшКА ОГОЛОшЕНЬ ГОРОСКОП

ОВЕН
Для вас лунає команда: «Радійте!». Напевно, ви не 

дарма трудилися весь цей час. Особливо, якщо ви давно 
планували почати нову справу, покупку будинку, земель-
ної ділянки або іншу серйозну захід. Час прийшов, мости 
спалені, та й кращого моменту не відшукати. 

ТЕЛЕЦЬ
Наприкінці цього тижня Тельцям варто заплану-

вати відпочинок, ваш надміру збуджений успіхами ор-
ганізм жадає відновлення. Тельцям варто розглянути 
можливість пошуку більш вдалого балансу в своїй робо-
ті. Пам’ятайте, що із здоров’ям жарти погані. 

БЛИЗНЮКИ
Зірки припасли для Вас значне підвищення розу-

мової та фізичної активності, пов’язаної з поліпшенням 
зовнішнього сприйняття і самовираження. Любовні 
ігри, пристрасті дуже ймовірні для одиноких представ-
ників. Заплануйте приємні вашому серцю клопоти – й 
успіх гарантовано.

РАК
Вас очікує невеликий прорив. Пам’ятайте, новини 

не цілком адекватно сприймаються іншими людьми. 
Але не відступайте, бо варто подумати над вашою про-
позицією, і враження може змінитися.

ЛЕВ
Можете відчути безмежну впевненість у своїх мож-

ливостях. Ви розумні, чарівні і можете бути надзвичай-
но переконливі. Користуйтеся моментом! 

ДІВА 
Зараз на часі вирішити проблеми, які накопичи-

лись впродовж останнього часу. Зірки радять відсторо-
нитися від прийняття рішень, хоч це буде нелегко. Не 
вносьте безлад у своє життя!

ТЕРЕЗИ
Довіртеся інтуїції, навіть якщо відчуваєте насто-

роженість щодо фінансового стану майбутніх проектів. 
Терезам краще подбати про перспективу, поки ще є час 
для контрзаходів. 

СКОРПІОН
Кругообіг подій на фоні активізації співробітни-

цтва та соціальних зв’язків не залишить Скорпіонів у 
спокої. Якщо ви можете собі це дозволити, варто по-
дбати про особистого секретаря. Це буде правильним 
вкладенням грошей. 

СТРІЛЕЦЬ
У сімейному житті не варто забувати про свої потре-

би. Навіть якщо турботи примушують витрачати час на 
вирішення проблем. Пориньте з головою у роботу. Але 
не забувайте приділяти більше часу особистим 
інтересам. 

КОЗЕРІГ
Вам варто звернути більш пильну увагу на свій до-

бробут. Зірки застерігають Козерогів від прийняття 
необґрунтованих рішень. Будь-які ваші дії повинні 
приносити задоволення чи від виконаної підготовчої 
роботи, чи від спілкування з людьми.

ВОДОЛІЙ
Вам варто пильніше придивлятися до досить оче-

видних речей, особливо у випадку, якщо те, що ви ба-
чите, і те, що вам пропонують, кардинально розходить-
ся з реальністю.

РИБИ
Можливо, у Вас виникнуть питання особистого 

характеру. Ви будете готові висловити власний погляд 
на дійсність. Залучіть увагу близької вам людини, перш 
ніж звалювати на нього вантаж проблем, які накопичи-
лися.

Втрачений військовий квиток МО № 556242 від 
21.05.2002 р., виданий Сафонову Михайлу 
Михайловичу, вважати недійсним.
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ВАКАНСІЯ 
«МЕНЕДЖЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ»

Регіон: м. Боярка
Графік роботи: п’ятиденний робочий тиждень.
Робота в найбільшому та інноваційному банку України
ПриватБанк запрошує на посаду менеджера з обслуговування корпоративних клієнтів відділення банку, 
де на Вас чекає насичена цікава робота та кар’єрне зростання. У нас Ви зможете отримувати зарпла-
ту на 15 % більшу, ніж у інших банках. Крім постійного окладу Ви будете також отримувати бонуси,       
розмір яких залежить лише від Вас.
Обов’язки:

•         пошук та залучення нових клієнтів;
•         організація зустрічей з корпоративними клієнтами;
•         активний продаж продуктів та послуг банка 
(корпоративні рахунки, зарплатні проекти, депозити, кредитні карти);

•         виконання планів продажу;
•         робота з уже існуючою базою клієнтів.
 Вимоги до кандидатів:

•         вища освіта;
•         навички активних продажів, проведення презентацій;
•         грамотне володіння мовою, презентабельний зовнішній вигляд;
•         комунікабельність, здатність до навчання;
•         бажано досвід роботи не менше 1 року (банки, послуги, телекомунікації, FMCG).
Що ПриватБанк пропонує своїм співробітникам?  
Стабільний прибуток.
Також передбачена адаптаційна надбавка в перший місяць роботи!
Офіційне оформлення та повний соціальний пакет
Контактні дані рекрутера: Дмитренко Вікторія +380924460955, viktorija.dmitrenko@privatbank.ua

Бирлинська Ангеліна Вікторівна, 4.05.1998 
р. н., на виконання відповідної постанови суду 
приносить публічні вибачення потерпілому  
Гусаку Юрію Івановичу.

15 жовтня на території ЗОШ 
№ 4 було проведено ярмарок 
дитячих виробів, у якому взяли 
участь всі класи. Мета – благо-
родна: підтримати наших воїнів.

Було зібрано 11 тисяч грн. 
Батьківський комітет, актив шко-
ли та вчителі запропонували зібра-
ні кошти розділити між батьками 
учнів, які беруть участь в АТО. 

Адміністрація школи вислов-
лює подяку учням, батькам та 
вчителям, які підтримали таку 
ініціативу.

ДОПОМОГЛИ РОДИНАМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ АТО
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