
Стрункими рядами на поли�
цях принишкли книги в очіку�
ванні вибору чергового читача.
Це � Боярська міська бібліоте�
ка для дорослих № 1, що роз�
ташована по вулиці Шевченка
в історичній частині міста.

� Книжковий фонд бібліотеки �
близько 29 тисяч видань, розпо�

відає завідувач Віра Венгер. �
Було набагато більше. Але в
цьому році ми провели інвен�
таризацію та видалили зас�
тарілу літературу.

За словами Віри Миколаїв�
ни, бібліотека раніше отри�
мувала нову літературу що�
кварталу. Нині ситуація погір�
шилася, бюджетного фінан�
сування на це не вистачає.
Ось і вирішили працівники

бібліотеки взяти участь у конкурсі
соціальних проектів, який цього
року було започатковано Бояр�
ською міською радою.

Розроблений ними проект
"Книжковий бум" отримав під�
тримку журі та був профінансова�
ний Боярською міською радою. 

1 грудня в актовій залі Києво�Свято�

шинської райдержадміністрації відбула�

ся церемонія нагородження призерів ра�

йонного чемпіонату з футболу сезону

2012 року та відзначення тих, хто активно

сприяє розвитку цього виду спорту в на�

шому районі. У ній взяли участь: голова

Києво�Святошинської районної федерації

футболу Валерій Чалий, члени виконкому

районної федерації футболу, перший зас�

тупник голови райдержадміністрації Ми�

кола Шкаврон, заступник голови райдерж�

адміністрації з гуманітарних питань Ана�

толій Іскоростенський. 

Відкриваючи урочисте розширене засідання

виконкому районної федерації футболу, Вале�

рій Чалий зазначив, що цей рік став перелом�

ним, адже настільки сильної та дієвої підтримки

з боку районної влади організація ще не отри�

мувала. Районною владою для розвитку найпо�

тужнішої в Україні федерації футболу, яка налі�

чує 58 футбольних команд, 4 ліги, 1 дитячу та

1 лігу ветеранів, зроблено не так і мало: за раху�

нок бюджетних коштів у рамках програми роз�

витку спорту для кожної команди було придба�

но аптечки, закуплено (і буде урочисто вручено

вже цього місяця) футбольні сітки, м'ячі та флаг�

штоки.
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Нічний мороз при�

хопив льодом снігові кучу�

гури, вчасно не прибрані

комунальними службами.

Вранці протоптані пішохо�

дами доріжки були поси�

пані пісочком. На жаль, ли�

ше біля тих будинків, де

працюють відповідальні

двірники. Початок грудня �

багатообіцяючий. А якщо

цьогорічна зима видасться

багатосніжною? На що

сподіватися жителям міста?

Це запитання ми адресу�

вали виконувачу обов'язків

директора КП "Боярське

головне виробниче управ�

ління житлово�комуналь�

ного господарства" Віта�

лію Мурдію.
� В цілому до роботи в

зимовий період ми готові.
Спецтехніка в порядку, пі�
сочно�сольової суміші ми
заготовили в достатній
кількості. Пального також
поки що вистачає, � гово�
рить Віталій Олександро�
вич. � Щоправда, перший
сніг став для нас першим
випробуванням. Хоч і з де�
яким запізненням цен�
тральні вулиці було почи�
щено того ж дня. Причина
затримки � відсутність дос�
відчених водіїв, котрі доб�
ре знають маршрут, за
яким слід чистити дороги.
Для очищення доріг у нас
задіяні два трактори та ма�
шина з посипальною су�
мішшю. Певні недоліки та
помилки, які виявилися в
роботі комунальників, на�
ми враховано. Сподіваю�
ся, що надалі снігоприби�
ральна техніка працювати�
ме оперативніше.

СЕРЕД БОЯРЧАН �
КРАЩІ ГОЛКІПЕР

ТА НАПАДНИК
СЕЗОНУ�2012

ТV �

прогр
ама

УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ�2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ �
4 ГРН

4 стор.

4 стор.

11 стор.

І хоча ми всі добре
знаємо, що восени
птахи відлітають у теп�
лі краї, листопад ви�
дався по�особливому
щедрим на "лелечині
візити". 

11 стор.

1 грудня у Бояр�
ському краєзнавчо�
му музеї відкрилась
виставка молодої
боярської художни�
ці Анни Кшанов�
ської�Орлової "Тро�
хи сонця в холодній
воді".  

10-11 стор.

Н а п р и к і н ц і
листопада в
усій Україні від�
булися заходи,
присвячені Дню
пам'яті жертв
Го л о д о м о р у
1932�33 років.
У парку Пере�

моги Боярки також зібралися представники
громадськості, щоб згадати страшний час для
нашого народу.

3 стор.

ПАМ'ЯТЬ ЖИВА

У номеріВИПРОБУВАННЯ
ПЕРШИМ СНІГОМ

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА

БОЯРКА ЛІДИРУЄ  ЗА КІЛЬКІСТЮ
НОВОНАРОДЖЕНИХ 

В понеділок, 3 грудня, в
Україні і, зокрема, в Боярці
випав перший сніг. Подія як
для початку зими � звичай�
на. Снігопад почався у пер�
шій половині дня і найбіль�
ше йому раділи, мабуть,
тільки діти. Особливо тому,
з якою швидкістю та щед�
рістю земля вкривалася
сніговим покривом. За
перші дні грудня випала
ледь не місячна норма
опадів. Тож не дивно, що
автомобілі повзали вули�
цями повільно та обереж�
но, ніби сонні мухи. І лише
ввечері на дороги міста
вийшла снігоприбиральна
техніка. Прибрати цього
дня встигли лише цен�
тральні вулиці та й то не всі.

ЛЮБОВ 
ДО КНИЖКИ � ВІЧНА

ТРОХИ СОНЦЯ  

В ХОЛОДНІЙ ВОДІ
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія

РІШЕННЯ № 26/1273
від 22 листопада 2012 року                                    м. Боярка

Про внесення змін до Правил благоустрою
території міста Боярка, затверджених 
рішенням Боярської міської ради
№ 14/701 від 24.11.2011 року
Керуючись ст. 28 Закону України "Про регулювання містобудівної ді�

яльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р.
№ 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомо�
більних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними
та охорони", Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівниц�
тва та житлово�комунального господарства України "Про затвердження
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприєм�
ницької діяльності" № 244 від 21.10.2011року, п. 44 ст. 26, п.1 ст. 73 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою подаль�
шого поліпшення благоустрою та утримання території, об'єктів благо�
устрою міста Боярка в належному стані, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Правил благоустрою території міста Боярка № 14/701
від 24.11.2011 року, а саме, розділ 2 доповнити термінами, відповідно до до�
датка 1.

2. Доповнити Розділ 6 пунктом 6.13. Порядок утримання малих архітектур�
них форм та тимчасових споруд, відповідно до додатка 2 цього рішення.

3. Контроль за дотриманням вимог, встановлених законодавством з благо�
устрою малих архітектурних форм, покласти на КП "Боярське  головне вироб�
ниче управління житлово�комунального господарства" Боярської міської ра�
ди.

4. Доручити КП "Боярське  головне виробниче управління житлово�кому�
нального господарства" Боярської міської ради розробити та подати на зат�
вердження тарифи з демонтажу, перевезення та зберігання малих  архітек�
турних форм до виконавчого комітету Боярської міської ради та визначити
місця для тимчасового зберігання демонтованих малих архітектурних форм
та тимчасових споруд.

5. Роботу інвентаризаційної комісії вважати задовільною і виконаною, діяль�
ність комісії припинити.

6. Створити комісію з контролю за виконанням цього рішення (Додаток 5).
7. Директору КП "ІА "Боярка�інформ" забезпечити оприлюднення цього рі�

шення.
8. Контроль за дотриманням цього рішення покласти на заступника місько�

го голови з комунальних питань Давиденка М. І.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Роботи з реконструкції КНС № 6 у парку Шевченка вже розпочалися.
Про це йшлося під час наради за участю керівників комунальних

підприємств міста, яку днями провів заступник міського голови Ми�
кола Давиденко.

Крім того, під час наради було обговорено питання роботи з бор�
жниками та прийнято рішення викликати на засідання виконкому
представників тих підприємств, які заборгували комунальним служ�
бам міста значні кошти, для пошуку шляхів погашення заборгованості.

Користуючись нагодою, Микола Давиденко висловив вдячність ке�
рівництву військового ліцею ім. І. Богуна за участь ліцеїстів у приби�
ранні парку Перемоги, а також повідомив, що вже завершилися ро�
боти з реконструкції вуличного освітлення, які були проведені на по�
над 10 вулицях міста. Важливо, що ці заходи дають змогу економити
до 30 відсотків електроенергії.

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі

Саме підбиттю

підсумків роботи з

розроблення та

затвердження ге�

нерального плану

Боярки присвячу�

валася нарада, яка

днями відбулася у

міській раді. У засі�

данні взяли участь

мер міста Тарас

Добрівський, го�

ловний архітектор

проекту Віктор Іса�

ков, депутати Бо�

ярської міської ра�

ди.

� На сьогодні роботи з роз�

роблення власне генерально�

го плану завершені, � доповів

Віктор Анатолійович. � Прак�

тично з 2009 року документ

знаходиться на стадії погод�

ження. Цей процес, на жаль,

дещо розтягнувся у часі, але

також практично підійшов до

завершення. Щоправда, за�

лишилися певні питання, які

ще потребують доопрацюван�

ня. На це може знадобитися

ще кілька тижнів.

Під час наради присутні де�

путати міської ради змогли

поставити свої запитання ар�

хітектору і отримали вичерпні

відповіді. Головна думка �

розширення межі міста не

означає появу вільних зе�

мель. 

"Усі землі, які вводяться

згідно з генпланом в межі міс�

та, вже мають своїх власників,

� наголосив міський голова. �

Мене ж більше хвилює питан�

ня детального планування

кожного клаптика землі, адже

важливо, щоб на території Бо�

ярки з'являлися нові бюдже�

тоутворюючі підприємства,

які дозволять зробити місто

більш фінансово самодостат�

нім та створить нові робочі

місця".

На фінальне запитання

міського голови Тараса Доб�

рівського, чи є надія вже в

цьому році затвердити Гене�

ральній план, Віктор Ісаков

відповів ствердно.

� Роботи залишилося на де�

кілька тижнів і документ мож�

на подавати на розгляд та

затвердження сесії Боярської

міської ради, � запевнив го�

ловний архітектор проекту.
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Нещодавно відбулося засідання громадської ра�
ди, що діє при виконкомі Боярської міської ради. Її
представники розглянули низку питань, що стосу�
ються як діяльності громадської ради, так і життєді�
яльності міста. Зокрема, було внесено зміни до рег�
ламенту ради, згідно яких можна приймати до ГР но�

вих членів � представників інститутів грома�
дянського суспільства та, при необхідності,
проводити заміну своїх представників у ГР.

Також на засіданні було обговорено пи�
тання створення та діяльність двох комісій
громадської ради � соціальної та комуналь�
ної. Йшлося і про налагодження співпраці
комісій ГР з постійно діючими комісіями
Боярської міської ради.

� Саме завдяки такій співпраці громад�
ськість може оперативно впливати на
прийняття важливих для міста рішень та за�
безпечувати зв'язок міської ради з насе�
ленням Боярки, � зауважив під час обгово�
рення голова громадської ради Олександр
Кликов.

Принагідно члени ГР поділилися своїми
думками з приводу участі громадськості у

благоустрої рідного міста. Зокрема, вони ініціювали
звернутися з листом до Верховної Ради України що�
до внесення змін до адміністративного кодексу в
частині впровадження більш жорстких санкцій до по�
рушників правил благоустрою.
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На постійну роботу до КП “БГВУЖКГ” потрібні:

•Робітник з благоустрою (жінка) � 1 одиниця;
•Робітник з благоустрою (чоловіки) � 4 одиниці;
•Слюсар з ремонту автомобілів � 1 одиниця;
•Водій категорії С � 1 одиниця;
•Електромонтер 4, 5 розрядів � 2 одиниці;
•Робітник з благоустрою на дільницю з вивозу ТПВ � 

2 одиниці;
•Слюсар�сантехніки� 4 одиниці.

Втрачене Свідоцтво про реєстрацію фізичної особи�підприємця Скиби Лідії
Петрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків �
1883522149, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фі�
зичних осіб�підприємців № 23390000000012683), видане Києво�Святошин�
ською райдержадміністрацією 14 листопада 2012 року Скибі Лідії Петрівні,
вважати недійсним. 

Втрачене Свідоцтво про реєстрацію фізичної особи�підприємця Скиби
Олександри Вікторівни (реєстраційний номер облікової картки платника по�
датків � 3258516120), видане Києво�Святошинською райдержадміністрацією у
вересні 2012 року Скибі Олександрі Вікторівні, вважати недійсним.

вул. Б. Грінченка

вул. О. Андріяшева

На останній сесії Боярської міської ра�
ди було прийнято рішення про присво�
єння одній із боярських вулиць імені Бо�
риса Грінченка. Саме наступного року
виповнюється 150 років з дня народжен�
ня великого Просвітителя українського
народу, вченого, етнографа, автора
славнозвісного "Словаря української
мови". Постановою Верховної Ради Ук�
раїни від 4 липня 2012 року, Київській
обласній раді та Київській облдержадмі�
ністрації було запропоновано перейме�
нувати у Боярці (де свого часу проходив
лікування Борис Грінченко) вулицю

40�річчя Жовтня на вулицю Бориса Грін�
ченка. Проте з огляду на те, що на вул. 40�
річчя Жовтня розміщена значна кількість
підприємств, установ та організацій, для
яких перейменування вулиці спричинить
необхідність внесення змін до реєстра�
ційних документів та створить незручності
в їхній діяльності, депутати прийняли рі�
шення присвоїти ім'я Бориса Грінченка ін�
шій вулиці міста. Тож відтепер раніше бе�
зіменна вуличка, що відходить від вул. 
О. Андріяшева та веде до сільгосптехніку�
му, носитиме ім'я видатного вченого та
етнографа.

� ������ �'������ ������
����	 ��������	 



ЙЙ

¡ÓˇÍ‡
������������������������ 33337 грудня 2012 року ННННаааашшшшееее    ммммііііссссттттоооо

Київщина � чарівний край, в
якому проживає понад 2 міль�
йони осіб. Жителі Київщини
прекрасні люди, справжні
трударі, аграрії. Через Київ�
ську область проходить 16
доріг державного значення,
які з'єднують столицю Украї�
ни з усіма куточками нашої
Батьківщини. Як і в будь�яко�
му регіоні, міліція щодня роз�
криває злочини, проводить
профілактичні заходи з пра�
вової освіти населення. Одні�
єю з найактуальніших проб�
лем сьогодення є стан аварій�
ності на території області. На
жаль, з початку року на ав�
тошляхах Київщини внаслідок
дорожньо�транспортних при�
год загинуло більше 400 осіб
та 2300 отримали травми різ�
ного ступеня тяжкості. За ци�
ми цифрами криються люд�
ські трагедії, обірвані життя,
скалічені долі в переважній
більшості молодих людей.

Державтоінспекція спільно з
органами влади та місцевого са�
моврядування, службою авто�
мобільних доріг Київської облас�
ті, освітянами та іншими зацікав�
леними установами щоденно
працює над вдосконаленням
стану дорожньої мережі, освіт�
ленням на дорогах, проводить
масові заходи з правової освіти
населення, в тому числі й серед
дітей.

Головною причиною переваж�
ної більшості дорожньо�тран�
спортних пригод є алкогольне
сп'яніння водія або вживання
ним наркотичних та токсичних
речовин. Працівниками ДАІ Ки�
ївщини в цьому році вже виявле�
но майже 10000 таких водіїв. Од�
нак, безпеки на дорогах одними
каральними заходами, як усі ми
розуміємо, досягти неможливо.
Адже правопорядок в державі

залежить від рівня свідомості
громадян.

Тому хочу звернутись до всіх
жителів Київської області. Всі ми
тією чи іншою мірою є учасника�
ми дорожнього руху. Не будьте
байдужими, коли бачите намір
людини після вживання спирт�
ного сісти за кермо. Проводьте
роз'яснювальну роботу серед
колег, дітей, знайомих. В свою
чергу працівники міліції в рамках
чинного законодавства будуть
вживати жорсткі санкції до водіїв
та пішоходів, які ігнорують Пра�
вила дорожнього руху. Протягом
цього місяця скрізь на території
області будуть проводитись за�
ходи із залученням особового
складу міліції Київської області,
спецпідрозділу особливого
призначення МВС України, щоб
гарантувати громадянам Кон�
ституційне право безпечно пе�
ресуватись дорогами Київщини.

На завершення хочу побажати
всім учасникам дорожнього руху
неухильно дотримуватись Пра�
вил дорожнього руху, толеран�
тності, ввічливості та поваги
один до одного. Взаєморозумін�
ня і культура поведінки на доро�
гах є запорукою і гарантією без�
пеки руху. 

З повагою, 
начальник Головного 

управління МВС України 
в Київській області 

Валерій Мазан
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Іноді просте зауваження
може змінити на краще не ли�
ше зовнішній вигляд міста, а й
внутрішній стан людської ду�
ші. Не дарма турботливі бать�
ки навчають своїх дітей не ви�
кидати будь�де сміття, а вки�
дати його до урни.

А якщо батьки в дитинстві не
навчили це робити? І дитина
стала дорослою людиною?

Нещодавно професію вихова�
телів довелося освоїти бійцям
ГФ "Боярська Варта". Минулої

суботи на центральній вулиці
міста Білогородській невиховані
таксисти лузали гарбузове на�
сіння. Лузали та й лузали, а луш�
пиння викидали прямо на доро�
гу. На це дивилися діти і дорослі.
Побачили й бійці "Боярської Вар�
ти", зробили зауваження, а коли

воно не подія�
ло � змусили
нахабного так�
систа взятися
за віник. Такий
виховний захід �
перетворення
водія таксі на
двірника є до�
сить показо�
вим та пов�
чальним й для
інших прихиль�
ників "верблю�
дячого" стилю
життя.  

Нехай і дріб�
на справа, але на користь благо�
устрою і не тільки. Тож закликає�
мо і решту городян не бути бай�
дужими, самим не порушувати
правила благоустрою і не дозво�
ляти робити це іншим!

Загублений військовий квиток (серія МО № 540385), виданий
Києво�Святошинським райвійськкоматом 2004 року Синенку
Євгену Олександровичу, вважати недійсним. 

�� �	��� 
��������� �	�

Наприкінці листопада в усій Україні відбулися
заходи, присвячені Дню пам'яті жертв Голодо�
мору 1932�33 років. У парку Перемоги Боярки
також зібралися представники громадськості,
щоб згадати страшний для нашого народу час.

Мітинг відкрив заступник міського голови Боярки
Валерій Дубовецький. Він зазначив, що події вісім�
десятирічної давнини з плином часу не стали менш
болючими. Адже у 1932�33 роках через злочинні дії
тодішньої влади коса голоду підтяла життя мільйо�
нів українців. 

"Ми не маємо права на забуття, � наголосив Ва�
лерій Михайлович, звертаючись до громади, � щоб
наші нащадки не знали такого лиха".

Хвилина мовчання холодним вітром промайнула
по обличчях боярчан, гойднула язички полум'я сві�
чок. Настоятель Свято�Покровської парафії протоі�
єрей Димитрій Присяжний відслужив заупокійну лі�
тію. "Нехай спочивають з миром душі невинно за�
катованих земляків, а ми пам'ятатимемо і молити�
мемося за них", � звернувся до учасників мітингу
священик.

Пам'ятати про померлих від голоду і дбати про

те, щоб подібне більш ніколи не повторилося � зак�
ликали депутати міської ради, представники гро�
мадськості та різних політичних партій. 

Цьогорічний мітинг зібрав дуже багато жителів
міста і це свідчить про те, що пам'ять жива.

Тетяна Зубкова, 
фото автора

У вересні  в місті розпочалася приписна кампанія
допризовників 1996 року народження.  Згідно зі
списками військо�облікового столу виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради,  станом на 1 грудня їх
кількість становить 218 юнаків, які будуть приписані
до призовної дільниці. 

У листопаді ВОС виконавчого комітету Боярської
міської ради було організовано поїздку юнаків 1996
року народження до управління ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі для отримання карток платника
податків, що дозволить прискорити термін виготов�
лення особових справ на кожного призовника. 

До відома батьків! Відповідно до ст. 14 Закону Ук�

раїни "Про військовий
обов'язок і військову службу",
передбачено, що кожний гро�
мадянин, якому виповниться в
2013 році 17 років має бути
приписаний до призовної
дільниці за постійним чи тим�
часовим місцем проживання.   

За інформацією, нада�
ною начальником ВОС Бо�

ярської міської ради 
А. Ф. Стороженком
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На захід завітали усі учасники
конкурсу проектів, які було реалі�
зовано завдяки впровадженню
програми. Відкрила захід госпо�
диня � директор ЦСПР Ангеліна

Лахтадир. "Ми впродовж двох
років вивчали стан розвитку неп�
рибуткових громадських органі�
зацій, � зазначила Ангеліна Ми�
колаївна. � Нині активність гро�
мадських організацій зростає і
зокрема, завдяки співпраці з
міською владою. Тому нині ми
зібралися, щоб підбити підсумки
реалізації міської Програми під�
тримки громадських ініціатив. Я
ж хочу подякувати усім, хто долу�
чився до цієї роботи. Завдяки на�
шій співпраці усі проекти нині ре�
алізовані".

"Реалізація цієї Програми � це
не перший млинець, який зазви�
чай не вдається, � наголосив
міський голова Тарас Добрів�
ський. � Це відмінно проведений
захід. Ваша робота має коло�
сальну суспільну вагу. Адже ми,
як представники влади, обмеже�
ні у часі. Тому делегували вам ці
повноваження � задовольнити
запити суспільства. Особисто
мені дуже приємно, що за моєї
каденції у якості міського голови
реалізовано проект підтримки
громадських ініціатив. Тому хочу
побажати усім учасникам нових
ідей. А також виходу на новий,
більш високий рівень. Адже для
реалізації проектів можна і пот�
рібно залучати кошти не лише з

міського бюджету, а й намагати�
ся отримувати гранти міжнарод�
них організацій. Що стосується
нашої подальшої роботи � я пе�
реконаний, що вона триватиме. І
хочу закликати усіх представни�
ків громадських організацій міс�
та активніше долучатися до бла�
гоустрою. Нехай ваші проекти
сприяють покращенню зовніш�
нього вигляду Боярки та підви�
щенню інтелектуального і духов�
ного розвитку наших земляків", �
наголосив Тарас Добрівський.

Учасників звіту привітав і зас�
тупник міського голови Валерій
Дубовецький. "Під час реалізації
міської Програми у мій лексикон
міцно увійшло слово "позитив". І
сьогодні я хочу побажати усім
нам побільше позитиву в житті", �
акцентував Валерій Михайлович.

Користуючись нагодою, свої�
ми враженнями щодо роботи
над реалізацією Програми поді�
лилися її учасники. Приємним
сюрпризом стала демонстрація
відеороликів про перебіг реалі�
зації проектів�переможців. Усі
учасники ніби іще раз занурили�
ся в атмосферу спільної праці на
благо громади.

Тетяна Зубкова,
фото Наталії Зайченко
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29 листопада у примі�
щенні Центру соціально�
психологічної реабілітації,
що по вул. Хрещатик, від�
бувся урочистий звіт з
виконання Програми під�
тримки громадських ініціа�
тив, започаткованої на по�
чатку 2012 року Боярською
міською радою.

ЩИРО ВІТАЮ З ДНЕМ ЗБРОЙНИХ

СИЛ УКРАЇНИ!
У цей день чоловіків вітають з всенародним

святом Захисників рідної землі, котрі стоять
на варті державного суверенітету, недотор�
канності та цілісності України.
На наших військових покладена священна мі�

сія � боронити рідну землю, забезпечувати
мирне життя своєму народові.

Дорогі воїни! Прийміть найщиріші вітання з
вашим професійним святом. Нехай увесь світ
знає, що Україна надійно захищена вами.

З повагою, начальник ВОС виконавчого
комітету Боярської міської ради 

Анатолій Стороженко
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Чому передостанні? Тому
що чемпіонат вийшов на фі�
нішну пряму, і в неділю 9 лю�
того відбудуться фінальні іг�
ри, які й визначать перемож�
ців.

Що ж до "знака "Фавориту",
то на такі роздуми наводить
рахунок зіграних матчів. Бо�
ярський "Фаворит" був, ну,
просто красунчик! Три матчі:
з командами с. Музичі та зем�
ляками � боярськими "Вете�
ранами" та "Промелом"… І
три  перемоги! Причому всі
три � з рахунком, який знімає
будь�які запитання: 2:0! Зда�
ється, хлопці самі не могли
повірити такому успіху. Лише
один красномовний штрих:

перемога "Фаворита" над
"Промелом" � третя… за весь
час існування цих команд!

� І чим вашій команді "заг�
рожує" така результативність
передостаннього дня зма�
гань? � цікавлюся.

� Першим місцем, � скром�
но відповідає Олександр
Красножон. � Звісно, якщо…

Втім, про "якщо" зараз го�
ворити не будемо. А краще
перевіримо, наскільки правий
був капітан "Фаворита",
прийшовши на фінальні ігри
Чемпіонату в неділю 9 грудня.
Згодні?

Радислав Кокодзей, 
фото автора 
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Цих юнаків в армійських од�
ностроях з малиновими пого�
нами добре знають боярчани.
І не лише тому, що практично
жодне загальноміське свято не
обходиться без них. Адже відо�
мі військові ліцеїсти�богунівці
й надзвичайно потрібними та
важливими акціями, які часто�
густо проводить ліцей.

Зокрема, акцією "Захистимо
рідне місто від… сміття та бру�
ду!".

Традиційна підшефна тери�
торія � парк Перемоги. А напе�
редодні першого снігу юні бо�
гунівці вийшли на вулицю Біло�
городську, добрячий шмат якої
знаходиться саме за ліцейним
парканом. Успішне десанту�
вання у визначеному квадраті �
й відразу в бій! Зброя � граблі
та мітли, ціль � падолист, мета �
локалізація у великих купах,
атака � силами збірного вій�
ськово�трудового підрозділу
ліцеїстів 7�ї (випускної) роти…

Цікаво, а як самі ліцеїсти
ставляться до цього свого дій�
сно почесного обов'язку? Від�

повіді � найрізноманітніші! Від
"в місті повинно бути так само
чисто, як і у нас в ліцеї" до
"зайва година активних вправ

на свіжому повітрі �
це цікаво і корисно
для здоров'я". Були
ще й варіанти на
кшталт "приємно
після звільнення
повертатися до лі�
цею чистими вули�
цями" чи рішучо�
агресивний "якщо
окрім нас нікому…".

У свою чергу ко�
мандир 7�ї роти
підполковник Юрій
Свінцицький вва�
жає:

� Прибирання "підшефної"
території, особливо таких свя�
тих місць, як могила невідомо�
го солдата, територія ДОТу чи
парку, в якому збирається все
місто в найурочистіші моменти
свого життя � це невід'ємна
складова, зокрема й патріо�
тичного виховання. Пам'ятає�
те, як у Сент�Екзюпері: "Проки�
нувся � прибери свою плане�
ту". Звісно, свою планету наші
хлопці готуються не прибира�
ти, а захищати. Та захищати
свідомо можна лише те, що
знаєш і поважаєш, що розумі�
єш, любиш, що дороге для тво�
го серця. Відтак зараз ми прак�
тично вчимося розуміти все
це, захищаючи довірені нам ді�
лянки боярської землі від… то�
го, що вже віджило своє: сміття
та опалого листя! 

Така ось життєствердно�
практична філософія. Від неї
яснішими і чистішими стають і
боярські вулиці, і… хлоп'ячі ду�
ші! Чи не так?

Радислав Кокодзей, 
фото автора

А що думають з приводу ро�

боти комунальних служб жи�

телі Боярки, яких можна

поділити на дві категорії �

водіїв та пішоходів:

"��		 � �����	 -
������� ���������!"

2 грудня пройшли пе�
редостанні ігри відкритого
чемпіонату Києво�Свято�
шинського району з волей�
болу. Змагання відбувалися
в приміщенні Києво�Свято�
шинської ДЮСШ, що на вул.
Молодіжній.

��� ��	��� "#	������"…

��������	��� ���
�� �����
Саме так вважають ви�

хованці Навчально�оздоров�
чого комплексу Київського
військового ліцею імені І. Бо�
гуна, розташованого в нашо�
му рідному місті.

Вирішено, нарешті, й долю
Боярського стадіону "Зеніт",
що нині знаходиться у влас�
ності територіальних громад
району. Наступного року, після
завершення експертизи про�
екту, розпочнеться його ре�
конструкція. Активна підтрим�
ка надається розвитку дитячо�
го футболу: на базі районної
дитячої спортивної школи від�
крито відділення дитячого
футболу � ним керує Леонід
Гусєв. Працюють спецкласи
дитячого футболу в Софіїв�
ській Борщагівці та в Боярці. 

За результатами сезону ФК
"Стара Боярка" посів ІІІ місце
у Другій лізі, а ФК “Фанат” �
друге в Першій лізі. 

Індивідуальні нагороди та
почесні звання від Києво�Свя�
тошинської районної федера�
ції футболу отримали такі
гравці: Олександр Сусленко,
ФК "Фанат" � Кращий голкіпер
сезону 2012 р. у першій лізі та
Роман Розливан, ФК "Стара
Боярка" � Кращий нападник
сезону 2012 р. у другій лізі.

Чимало теплих слів було
сказано на адресу Боярського
міського голови Тараса Доб�
рівського, адже серед керів�
ників органів місцевого са�
моврядування він, як ніхто ін�

ший, найбільше зробив для
розвитку футболу в своєму
місті. 

За вагомий внесок у розви�
ток і популяризацію футболу в
Києво�Святошинському регіо�
ні подяку отримали і мецена�
ти: Дмитро Бірюк, Сергій Ко�
морний, Андрій Васільєв,
Дмитро Нечитайло, Дмитро
Мірзаєв, Максим Горбачов,
Олександр Мариніч, Ігор Пше�
нишнюк, Сергій Пасько, Воло�
димир Олійник, Олександр

Остапенко, Віталій Шевчук,
Володимир Остапюк, Олек�
сандр Лахненко, Євген Тара�
сенко, Сергій Беспалов, Юлія
Новиченко, Ігор Вакуленко,
Володимир Дубас, Василь
Товченко, Ігор Курза, Микола
Удовенко, Олег Самченко,
Сергій Коморний, Олександр
Прохорчук, Євгеній Круш,
Дмитро Мірзаєв, Сергій Ліс�
ник. 

Наталка КУЦАК,
фото Євгена Пікуля

���� �����	� - ��	$� ��������
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Наталія, пішохід: У

нас дуже хороший двірник

� доріжка від нашого бу�

динку по вулиці Гоголя 52�а

до автобусної зупинки щодня

посипають пісочком. Це до�

помагає не послизнутися. А

переходити дорогу страшну�

вато � раптом машина не змо�

же загальмувати, оскільки

більшість доріг почищені по�

гано.

Людмила, пішохід: Зму�

шена констатувати, що моя

хода від цієї слизоти зовсім

зіпсувалася. По вулиці зму�

шена ходити як … самі знає�

те, хто по льоду. Роботою ко�

мунальників я абсолютно не

задоволена.

Михайло, пішохід: Я лед�

ве подолав дистанцію по ву�

лиці Молодіжній від Білого�

родської до Лінійної. По тро�

туару пройти неможливо �

страшенно слизько.

Олексій, водій: Я знаю у якому стані зна�
ходиться наше комунальне господарство.
Чого можна чекати від них? Добре, що хоч і з
запізненням, але почистили бодай централь�
ні вулиці.

Світлана, водій: Ледве ви�
їхала на Білогородську. Вули�
цю 40�річчя Жовтня від заліз�
ничної колії до Білогородської
не чистили зовсім. Проїхати
неможливо. А зима ще тільки
почалася. Що буде далі � на�
віть думати боюся.

Коли верстався номер, за вікном знову

йшов сніг. Тихий і дуже гарний снігопад за

ніч прикрасив усю Боярку, одягнувши у

білосніжні шати дерева, будинки, парка%

ни і, звісно, дороги й тротуари.

Вже рано%вранці центральні дороги,

завдяки зусиллям комунальників, таки

були почищені. Та до роботи з прибиран%

ня снігу долучилася численна армія водіїв

та пішоходів. Усі разом зранку взялися за

лопати % відкидали сніг від гаражів, дворів

та будинків, магазинчиків, підприємств.

Зарядка, сподіваюся, пішла усім на ко%

ристь…

Світлана Кудрик, 

фото автора

Володимир, водій: Пога�

но, що дороги почистили нев�

часно. У перший день через

сніг на дорогах було дуже ба�

гато незручностей. Зараз до�

роги більш�менш почищені.



ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів на�

вколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров'я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:30 Точка зору
09:50 Офіційна хроніка
10:00 Погода
10:10 Т/с "Маруся"
11:00 Шеф�кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:30 Право на захист
12:50 Темний силует
13:00 Армія
13:20 Х/ф "Фронт без флангів" 
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:40 Погода

15:45 Т/с "Маруся"
16:30 Т/с "Угро � 2" 
18:10 Останнє попередження
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:45 Агро�News
19:00 Діловий світ
19:15 Зірки гумору. К. Новикова
20:15 Жарт з О. Воробей
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:20 Світ спорту
21:25 Діловий світ
21:35 Новорічний жарт з В. Да�

нильцем та В. Моїсеєнком
22:25 Жарт з Г. Вєтровим
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Кіно в деталях

06:00 "ТСН�тиждень"
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття. Рок�

солана � 2" (1)
12:45 "Неймовірні перегони � 2"
13:45 "Повне перевтілення. Дім за

тиждень � 3"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття. Рок�

солана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Джерело щастя" (1)
00:10 ТСН

05:30 Х/ф "Два квитки у Венецію" (1)
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Понаїхали тут"
12:00 Новини
13:15 Д/с "Слідство вели... з Лео�

нідом Каневським"
15:05 "Право на зустріч"
16:05 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 Т/с "Зворотний бік місяця" (1)
23:10 Х/ф "Настоятель 2" (2)
01:10 Х/ф "Подорож зі свійськими

тваринами"

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу маму"
06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч"
08:35 М/с "Білка та Стрілка. Пус�

тотлива сімейка"
08:50 Т/с "Кремлівські курсанти" 
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з при�

видами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 БАгиня шопінгу. Без цензури
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:25 Даєш молодь!
20:50 Віталька
21:35 Кузня зірок � 3
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Т/с "Надприродне" (2)

06:40 Ділові факти

06:50 Погода
05:55 Спорт
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з О. Соколо�

вою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Х/ф "Вихід дракона" 
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська перевірка"
14:05 Х/ф "Гудзонський яструб" 
16:10 Х/ф "Петля часу" 
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братство десанту"
22:25 Факти. Підсумки дня
22:55 Свобода слова з А. Кулико�

вим

04:35 "Національне талант�шоу
"Танцюють всі!�5"

06:40 "Усе буде добре!"
08:40 "Неймовірна правда про зі�

рок"
10:05 "Таємниці Х�фактора. Серь�

огіна банда"
11:05 Х/ф "Під прицілом кохання" (1)
13:10 "Битва екстрасенсів. Апока�

ліпсис"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зі�

рок"
20:10 "Куб � 3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 2"
23:25 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тараканова. У сві�

ті злочинних пристрастей"
10:00 Т/с "Вороніни"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Сильвестр і Твітті � де�

тективи"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Тараканова. У сві�

ті злочинних пристрастей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Кухня"
23:10 ФБР 

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "П'ятницький. Глава друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

SMS від Антихриста"
13:10 Т/с "Слід" (1)
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "П'ятницький. Глава дру�

га" (1)
22:00 Х/ф "Людина�вовк" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:30, 07:25 Рецепти здоров'я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:25 Світло
09:50 Погода
09:55 Т/с "Маруся"
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Кордон держави
12:35 Хай щастить
12:55 "Секрети успіху" з Н. Горо�

денською
13:30 Погода
13:35 Х/ф "Фронт без флангів" 
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор

15:40 Погода
15:45 Т/с "Маруся"
16:35 Т/с "Угро � 2" 
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:45 Діловий світ
19:00 221. Екстрений виклик.

Тиждень
19:50 Зірки гумору. Ю. Гальцев,

С. Дроботенко, В. Моїсе�
єнко

20:50 Світ спорту
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Соціальне шоу "Адрена�

лін"
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Великі битви. Битва за Ат�

лантику
00:40 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:45 "Неймовірні перегони � 2"
13:45 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень � 3"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Міняю жінку � 6"
21:55 "Українські сенсації"
23:05 ТСН
23:20 Т/с "Поліція Гаваїв�2" (2)

05:25 Х/ф "Дід" (1)
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Зворотний бік міся�

ця" (1)
11:35 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським � 2"
12:00 Новини
12:50 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським � 2"
13:45 Т/с "Повернення Мухта�

ра � 2" (1)
15:55 Д/ф "Циганська магія"
18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 Т/с "Зворотний бік міся�

ця" (1)
23:15 Х/ф "Дружба особливого

призначення" (2)

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу ма�
му"

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч"
08:35 М/с "Білка та Стрілка. Пус�

тотлива сімейка"
08:50 Т/с "Кремлівські курсанти" 
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Косметичний ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:25 Даєш молодь!
20:50 Віталька
21:35 Кузня зірок � 3

22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Даєш молодь!
23:25 Т/с "Надприродне" (2)

05:25 Факти
05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Агент національної

безпеки"
12:30 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
14:10 Т/с "Братство десанту"
16:40 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братство десанту"
22:25 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:55 Х/ф "Бумер" (2)

05:35 "Чужі помилки. Суто укра�
їнське вбивство"

06:20 "Усе буде добре!"
08:00 "Неймовірна правда про

зірок"
09:55 "Зіркове життя. Розмір не

має значення"
10:50 "Зіркове життя. Всі чолові�

ки сво ...?"
11:50 Х/ф "На мосту"(1)
14:00 "Битва екстрасенсів. Війна

світів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
19:50 "Моя правда. Нонна Мор�

дюкова. Ненавиджу бути
сильною!"

22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Один за всіх"

06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

10:00 Т/с "Вороніни"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Сильвестр і Твітті �

детективи"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time

14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Кухня"
23:05 Весілля буде по�моєму!

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Любов без Віри"
13:10 Т/с "Слід" (1)
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�

на"
20:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
01:45 Х/ф "Людина�вовк" (2)
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров'я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Погода
09:30 Діловий світ
09:50 Погода
10:00 Відкриття першої сесії

Верховної Ради України
VII скликання

11:00 Футбол. Клубний чемпіо�
нат світу�2012

12:00 Новини
12:20 Погода
12:25 Футбол. Клубний чемпіо�

нат світу�2012
14:30 Контрольна робота
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews

15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Погода
15:40 Т/с "Маруся"
16:30 Т/с "Угро � 2" 
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Плавання на короткій во�

ді. Чемпіонат світу
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Світ спорту
21:20 Діловий світ
21:30 Бенефіс М. Поплавського

в Москві
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Великі битви. Висадка в

Нормандії

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"

10:00 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:45 "Неймовірні перегони � 2"
13:45 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень � 3"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Джентльменський набір"
22:00 "Територія обману"
23:05 "Гроші"

05:25 Д/ф "Циганська магія"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Зворотний бік міся�

ця" (1)
11:40 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським � 2"
12:00 Новини
12:55 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським � 2"
13:50 Т/с "Повернення Мухта�

ра � 2" (1)
15:55 Д/ф "Змова сірих карди�

налів"
18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 Т/с "Зворотний бік міся�

ця" (1)
23:15 Х/ф "Син за батька" (1)

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу ма�
му"

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч"
08:35 М/с "Білка та Стрілка. Пу�

стотлива сімейка"
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" 
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Косметичний ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:25 Даєш молодь!
20:50 Віталька

21:35 Кузня зірок � 3
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Даєш молодь!
23:25 Т/с "Надприродне" (2)

05:15 Факти
05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Дізнавач"
12:35 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
14:10 Т/с "Братство десанту"
16:40 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братство десанту"
22:25 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:50 Д/ф "Кінець світу"

05:35 "Чужі помилки. Жертви

весільного персня"
06:20 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда про

зірок"
09:45 "Моя правда. Нонна Мор�

дюкова. Ненавиджу бути
сильною!"

11:50 Х/ф "Ми дивно зустріли�
ся"(1)

13:45 "Битва екстрасенсів. Вій�
на світів"

16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "МайстерШеф � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф � 2"

06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

10:00 Т/с "Вороніни"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Сильвестр і Твітті �

детективи"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time

14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
21:00 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Кухня"
23:05 Ближче до тіла

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Любов по�французьки"
13:10 Т/с "Слід" (1)
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
01:45 Х/ф "Розпусник" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ссссееееррррееееддддаааа,,,, 11112222

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ппппооооннннееееддддііііллллоооокккк,,,, 11110000
¡ÓˇÍ‡

������������������������ 55557 грудня 2012 року

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.
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На конкурс було подано 9 проектів, 8 з яких були
допущені до конкурсу у першому турі. Він відбувся
14 травня 2012 року у Києво�Святошинському
ЦСПР. Експертною комісією були розглянуті конкур�
сні пропозиції щодо їхньої відповідності вимогам,
викладеним у Положенні про конкурс проектів. За
результатами розгляду  пропозицій комісія визна�
чила проекти, що були допущені до участі у другому
турі.

21 травня 2012 року відбувся відкритий публічний
захист проектів, допущених до 2�го туру. Керівники
проектів захищали пропозиції, подані на конкурс від
громадських організацій "Жіноча громада", "Центр
розвитку громад", "Спортивна громада Боярки",
"Академія стратегічних наук", молодіжний клуб "По�
зитив", "Асоціація багатодітних родин "Велика
сім'я". Із захистом проектів виступили Сергій Чут�
кий, Марія Кириленко, В'ячеслав Сенчук, Зоя Бур�
гонська, Віра Венгер, Оксана Слєпова, Олена Дзю�
бенко, Ганна Фломбойм.

Кожен із виступів мав свою специфіку, але всі ха�
рактеризувалися ґрунтовністю, аргументованістю й
логічністю викладу. Все це пожвавлювали яскраві
мультимедійні презентації, роздруковані ілюстрації
і навіть макети.
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Впродовж останніх років Києво�Святошинський центр соціально�психологічної
реабілітації населення цілеспрямовано вивчав стан розвитку місцевих гро�
мадських організацій та доклав значних зусиль, щоб згуртувати їх навколо
Центру. Відбулася низка круглих столів та окремих робочих зустрічей із чле�
нами найактивніших організацій району. Під час цих зустрічей було зібрано
інформацію про діяльність ГО, проблеми, з якими вони стикаються, вивчено
запит на навчальні заходи, оцінено міру співпраці з місцевою владою.

Проведений аналіз засвідчив, що активність боярчан зросла, а міська влада була
готова до всебічної співпраці з громадянами, об'єднаними у неприбуткові органі�
зації. Проте механізми підтримки органами місцевого самоврядування громад�
ських ініціатив не були повністю відпрацьовані, а більшість місцевих неприбуткових
громадських організацій та творчих спілок не мали необхідних знань та достатньо�
го досвіду для розроблення та реалізації неприбуткових соціально орієнтованих
проектів. Громадська організація "Центр розвитку громад" ініціювала створення та
реалізацію Програми підтримки громадських ініціатив. У розробленні Програми
безпосередню участь взяли спеціалісти інформаційно�аналітичної служби ЦСПР. Її
було розроблено за методичної підтримки Творчого об'єднання "TOPO" (Контакт�
ної групи Transparency International в Україні).

Конкретні заходи із розбудови громадянського суспільства на рівні боярської те�
риторіальної громади та проведення конкурсу проектів склали головний зміст
Програми "Підтримка громадських ініціатив" на 2012 рік.

А центральною подією реалізації Програми стало проведення конкурсу соціаль�
них проектів, у якому взяли участь представники неприбуткових громадських орга�
нізацій, що діють на території Боярки. Підтвердженням того, що Боярська міська
рада та громадські активісти йдуть правильним шляхом, є й нещодавно прийнята
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів, роз�
роблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання яких
надається фінансова підтримка". Цей документ регламентує проведення конкурсів про�
ектів та порядок їх фінансування місцевим бюджетом.

Конкурс соціальних проектів для Боярки не новий. Перший такий досвід сягає 2000
року, коли благодійний фонд "Громадський форум" (голова правління � Валерій Дубо�
вецький) виконав програму, спрямовану на налагодження ефективної взаємодії між
представниками місцевої влади, бізнесу та недержавних неприбуткових організацій
в місті Боярка. В рамках цієї програми також був проведений конкурс проектів. Тож
коли Валерій Михайлович став заступником міського голови, Боярку знову сколих�
нула звістка про аналогічний конкурс.

Але конкурс соціальних проектів не може бути достатньо успішним без нав�
чання членів ГО розробленню та написанню проектів. Таке навчання підтрима�
ла неурядова громадська організація FOCCUS (Друзі Чорнобильських цен�
трів у США).

Ухвалена Боярською міською радою Програма "Підтримка громад�
ських ініціатив дозволила місту зробити реальний крок вперед на
шляху розвитку громадянського суспільства та якнайповнішого
задоволення потреб та інтересів боярчан. Під час розроблення
Програми були враховані рішення сесій Боярської міської
ради, пропозиції виконавчого комітету, громадських
організацій, творчих об'єднань.

Під час реалізації Програми та підго�
товки до конкурсу соціальних проектів
було проведено ряд робочих зустрічей
та заходів, з яких чи не найважливі�
шим був круглий стіл з найактивніши�
ми представниками молоді. 9 лютого
Центр зібрав молодих ініціативних лю�
дей, об'єднаних у громадські органі�
зації та молодіжні клуби, щоб вони
могли поділитися своїми планами,
ідеями, думками та баченням реаліза�
ції конкурсу проектів.

Але наймасштабнішим заходом була
конференція неурядових організацій міс�
та та району. 2 березня 2012 року у Киє�
во�Святошинському центрі соціально�
психологічної реабілітації населення та
його інформування з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи від�
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ініціатив у рамках конкурсу соціальних
проектів у місті Боярка у 2012 році".

Конференція була присвячена початку
реалізації на теренах Боярки Програми
"Підтримка громадських ініціатив" на
2012 рік, прийнятої сесією Боярської
міської ради. Участь у конференції взяли
представники громадських організацій,
що зареєстровані та провадять свою ді�
яльність на території Боярки, представ�
ники Боярської міської ради та Києво�
Святошинської райдержадміністрації.
Громадські організації представляли: 
Ю. І. Єдаков ("Міська громада "Боярча�
ни"), Н. О. Семенова (ГДО "Юнісфера"),
В. М. Венгер ("Жіноча громада"), 
В. М. Сенчук ("Спортивна громада Бояр�
ки"), В. І. Боженко ("Центр Енерго�Еко"),
А. Ф. Кириленко ("Відродження Прит�
варки"), О. В. Кликов ("Вовк"), С. І. Чут�
кий ("Асоціація багатодітних родин "Ве�
лика сім'я"), Т. В. Ковальчук ("Родина
7'я") та інші. Молодіжний громадський
рух представляли одночасно три моло�
діжні ГО: "Молоді регіони" (керівник � 
В. Слєпов), "Молодіжна платформа" (ке�
рівник �В. Мелішенко) і молодіжний клуб
"Позитив" (президент � О. Слєпова). Ки�
єво�Святошинську районну державну
адміністрацію представляв заступник
голови РДА з соціальних питань Анатолій
Іскоростенський.
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Боярська міська рада
затвердила Програму підтримки
громадських ініціатив, що
дозволило вже 16 березня  в Киє�
во�Святошинському ЦСПР
провести перший тренінг з напи�
сання проектів для громадських
організацій міста. Вів його один із
кращих спеціалістів у цій галузі
Руслан Краплич.

Навчання відбулося за сприяння
американської неурядової організа�
ції "Друзі чорнобильських центрів у
Сполучених Штатах" (FOCCUS). У
результаті цього навчального курсу
планувалося отримати низку проек�
тів, що будуть розроблені представ�
никами недержавних організацій
міста та подані на Боярський місь�
кий конкурс проектів.

Участь у першому 8�годинному
тренінгу взяли представники 14 дер�
жавних установ та громадських ор�
ганізацій міста. Ними було озвучено
кільканадцять потенційних проектів.
Цікаво, що ідеї більшості з них так чи
інакше стосувалися здорового доз�

вілля боярчан: реставрація паркових
зон; відкриття достатньої кількості
дитячих гуртків у старій Боярці; ство�
рення центру для дозвілля людей
похилого віку; облаштування спор�
тивних майданчиків; очистка во�
дойм; облаштування зон відпочинку
біля озер та ставків; створення місь�
кого осередку культури; збільшення
кількості дитячих майданчиків в істо�
ричній частині міста; ремонт музич�
ної школи; поповнення новими
книжками бібліотечних фондів.

А ще представники громадських
організацій мріють про достатнє ос�
вітлення у Боярці, встановлення урн
для сміття, озеленення та ландшаф�
тний дизайн міста, розроблення ге�
нерального плану, облаштування
притулку для тварин. Крім того, вони
переймаються допомогою багатодіт�
ним сім'ям у спорядженні дітей до
школи; митцям, які починають творчу
діяльність у зрілому віці; інвалідам у
безперешкодному пересуванні міс�
том; втіленням у життя закону про за�
борону паління у громадських місцях.

Тож можемо зробити висновок,
що найбільша кількість пропонова�
них на обговорення ідей проектів
стосувалася вирішення проблем ди�
тячого, молодіжного й сімейного
дозвілля, а також проблеми безпри�
тульних тварин на вулицях міста.

На черговій зустрічі громадських
організацій 24 березня був присут�
нім міський голова Боярки Тарас
Добрівський. Під час неї обговорю�
вався формат системної співпраці з
неурядовими організаціями міста
(НУО). Було розглянуто можливість
створення ради громадських органі�
зацій. З часом ця ідея трансформу�
валася у створення при Києво�Свя�
тошинському ЦСПР клубу "Акти�
віст", котрий об'єднав би не тільки
представників НУО, але й просто ак�
тивних громадян міста.

А 24 березня, на практичному се�
мінарі "Ідея � дія � результат", пред�
ставники найбільш активних гро�
мадських організацій озвучували
ідеї проектів, котрі вони планують
подавати на конкурс соціальних
проектів. Найбільш продуктивним
виявилося загальне обговорення,
коли активні жителі міста висловлю�
вали свої критичні зауваження щодо
проектів своїх партнерів, пропону�
вали шляхи їх покращення та свою
допомогу в цьому. Не обійшлося й
без гіркої ноти, оскільки учасники
семінару пропонували дуже корисні
для міста ідеї, на реалізацію котрих
знадобляться поки що недоступні
матеріальні та людські ресурси.

Потім відбувся ряд індивідуальних
консультацій з окремими організаці�
ями, написання ними проектів, до�
опрацювання, розроблення бюдже�
тів тощо.
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А 23 травня 2012 року для остаточного визначення переможців конкурсу соціаль�
них проектів у Києво�Святошинському центрі соціально�психологічної реабілітації у
повному складі зібралася конкурсна комісія. На засіданні головував Боярський
міський голова Тарас Добрівський. Було прийнято рішення підтримати всі проекти,
допущені до 2�го етапу конкурсу. Водночас кошториси проектів були піддані знач�
ному коригуванню. 

А надалі почалося те, що стало найцікавішим для жителів Боярки, � реалізація
проектів, що перемогли.
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Проект “Релакс”:створення

клубу сімейного дозвілля" ("Центр роз%
витку громад", керівник � Анна Флом%
бойм) � 4333,00

Мета: Забезпечити молодь та сім'ї мож�
ливістю здорового та змістовного дозвілля
шляхом створення клубу сімейного дозвілля
"Релакс".

Завдання:
•Розробити концепцію клубу "Релакс".
•Закупити необхідні настільні ігри.
•Поінформувати громаду Боярки про від�
криття клубу.
•Влаштувати презентацію новоствореного
клубу.
•Забезпечити регулярну роботу клубу "Ре�
лакс".

9 червня у Києво�Святошинському цен�
трі соціально�психологічної реабілітації
громадська організація "Центр розвитку
громад" святково презентувала роботу
клубу сімейного дозвілля "Релакс" широ�
кому колу сімей Боярки та району. Голов�
ною метою виконавців проекту є створен�
ня комфортних умов, за яких родина мала
б змогу зібратися разом, відпочити, пос�

пілкувати�
ся, повчи�
тися ново�
му, погра�
тися, �
тобто зай�
н я т и с я
усім тим,
на що не�

рідко бракує часу за роботою та буденни�
ми турботами. Отримане від Боярської
міської ради фінансування було викорис�
тано на закупівлю настільних ігор. Тепер ді�
ти та дорослі мають змогу пограти в новус
(морський більярд), настільний футбол,
шахи, шашки, доміно та різні ігри для най�
менших. До закупівлі настільних ігор новус
та карум (чапаївський більярд) долучилися
також президент Федерації України з гри
новус Іван Лісовенко, підприємці Андрій
Арчаков, Юрій Єдаков, Ірина Касс. Щосу�
боти діти разом із батьками грають у нас�
тільні ігри, створюють маленькі "шедеври"
у сімейній творчій майстерні, відпочивають
у кімнаті релаксації з мультиками, грають у
рухливі ігри. Особливо приємно, що до сі�
мейного дозвілля долучаються й татусі,
котрі і з дітьми залюбки граються, і мор�
ському більярду увагу приділити встига�
ють.

Проект “Позитивні 
лісовички”:прибирання історичних

пам'яток, розташованих у боярському лі�

сі" ("Центр розвитку громад", Молодіж�

ний клуб "Позитив", керівник � Оксана

Слєпова) � 2550,00

Мета: Формувати свідомих патріотів
свого міста шляхом залучення молоді до
вивчення історії та догляду за 4�ма
пам'ятними місцями в лісовій частині Бо�
ярки.

Завдання:
•прибрати та облаштувати територію бі�
ля пам'яток;
•виготовити презентацію історичних
пам'яток в електронному вигляді;
•провести презентацію для парламентів
шкіл;
•провести екскурсії для лідерів шкіл міста.

Під час реалізації проекту, крім приби�
рання та облаштування територій, плану�
ється зробити фотографії пам'яток, про�
вести презентацію про їхню історію у шес�
ти учбових закладах Боярки та учбові екс�
курсії для майбутніх юних екскурсоводів.

Проект “Порив до небес”:
видання збірки вибраних творів поета

Івана Коваленка" ("Центр розвитку гро�

мад", керівник � Марія Кириленко) �

7800,00

Мета: Надати можливість молоді м. Бо�
ярки вивчати творчість поета�боярчанина
Івана Коваленка шляхом видання збірки
вибраних творів поета "Порив до небес".

Завдання:
•підготувати до видання збірку "Порив до
небес";
•видати збірку;
•розповсюдити збірку серед учнівської мо�
лоді міста Боярки та серед освітян міста.

Проект "Порив до небес" тісно пов'яза�
ний з іншим цікавим починанням Боярської
міської ради: за ініціативи ГО "Центр роз�

витку громад" у 2012 році
вперше пройшов Фести�
валь імені Івана Ковален�
ка, котрий складався з
чотирьох конкурсів: пое�
тичний конкурс "Віршо�
вана мелодія", конкурс
читців, вокальний кон�
курс і конкурс гітарис�
тів. І хоча це лише пер�

ший рік проведення Фестива�
лю, до нього вже долучилися учасники з сіл
і міст усієї України. Це викликало необхід�
ність видання збірки поета Івана Коваленка
для того, щоб гості Боярки могли ознайо�
митись із творчістю поета. Передбачаєть�
ся, що найкращі з лауреатів Фестивалю от�
римають книжку як додатковий приз. Вод�
ночас вирішувалась проблема браку творів
Івана Коваленка у школах та бібліотеках Бо�
ярки.

Проект “Книжковий бум”: за�

лучення нових читачів до Боярської

міської бібліотеки № 1" ("Жіноча грома�

да", керівник � Віра Венгер) � 4010,00

Мета: Збільшити кількість читачів шля�
хом поповнення книжкового фонду та залу�
чення нових користувачів бібліотекою.

Завдання:
•провести заходи із залучення нових ко�
ристувачів бібліотекою;
•популяризувати бібліотечний заклад та
читання як засіб самоосвіти й саморозвит�
ку;
•поповнити книжковий фонд сучасними

видання�
ми.

У рам�
ках реалі�
зації про�
екту було
закупле�
но нову

літературу для бібліотеки та проведено
заходи для збору літератури та популяри�
зації книжки серед школярів. Особливого
розголосу набув вечір роману та романсу,
котрий пройшов у Києво�Святошинсько�
му ЦСПР. Під час його проведення було
зібрано багато цікавих книжок для бібліо�
теки, а глядачі отримали насолоду від ро�
мансів у виконанні боярських митців.

Проект “Вуличний
Інтернет”: розміщення на терито�

рії міста інформаційних дощок для

безкоштовних оголошень" ("Спор�

тивна громада", керівник � В'ячеслав

Сенчук) � 3850,00

Мета: Сприяти розширенню можли�
востей городян у задоволенні потреб
трансляції і обміну приватною інформа�
цією шляхом виготовлення та встанов�
лення дощок оголошень.

Завдання:
•визначити оптимальну локацію для
встановлення дошки;
•встановити дошку у визначеному місці;

•здійснювати моні�
торинг та контроль
користування но�
вим інформаційним
засобом;
•розробити план
подальшого роз�
витку інформацій�
ної інфраструктури

міста.
Інформаційна дошка встановлена в іс�

торичній частині міста біля Будинку куль�
тури. Відбувається своєрідне тестування �
чи реально впорядкувати таку непросту
сферу комунікації між жителями міста, як
розміщення оголошень. І, якщо перший
досвід виявиться вдалим, можливо, такі
самі дошки з'являться на всій території
Боярки.

Проект “Нове життя ста%
рого велосипеда”: забезпе�

чення велосипедами дітей з бага�

тодітних родин" (ГО "Академія

стратегічних наук", керівник � Зоя

Бургонська) � 6060,00

Мета: Покращити матеріальне ста�
новище, залучити до екологічного руху
членів малозабезпечених сімей та ди�
тячих будинків сімейного типу м. Бояр�
ки, шляхом збору серед населення ве�
лосипедів, що не використовуються, їх
ремонту та передачі 25 дітям з багато�
дітних та малозабезпечених сімей та
дитячих будинків сімейного типу м. Бо�
ярки.

Завдання:
•гуртування активних членів громади

до вирішення проблем та завдань гро�
мади, підвищення рівня свідомості
членів громади м. Боярки;
•розвиток екологічного руху та екосві�
домості членів громади м. Боярки;
•покращення матеріального станови�
ща багатодітних та малозабезпечених
сімей та дитячих будинків сімейного
типу м. Боярки.

Відгуки про проект:
"Я дуже радий, що в мене з'явився

велосипед" (Володимир Дединістов).
"Дякую за те, що я можу тепер ката�

тися на велику" (Валера Петриченко.
"Я завжди приїжджав другим, а те�

пер приїду першим на диво�гонці"
(Ярема).

"Дякую за відремонтований велоси�
пед, мені дуже подобається кататися
на ньому. Я хочу, щоб у кожної дитини
був велосипед" (Велес Бургонський).

Проект “Шкільний
портфель”: забезпечення дітей з

багатодітних родин шкільним при�

ладдям" ("Асоціація багатодітних ро�

дин "Велика сім'я", керівник � Сергій

Чуткий) � 6821,00
Мета: Допомогти 20 малозабезпече�

ним багатодітним сім'ям м. Боярки за�
безпечити 64 дитини до нового навчаль�
ного року канцтоварами, шкільним при�
ладдям та портфелями.

Завдання:
•зусиллями місцевої гро�

мади зібрати канц�това�
ри та шкільне приладдя;
•забезпечити портфе�
лями дітей з найбільш
нужденних родин;
•підготувати та провес�
ти свято 1 Вересня для
дітей із багатодітних ро�
дин міста.

Підготувала 
Марія Кириленко

Проект “Позитивний
погляд%2012”: проведення

конкурсу та виставки фотографій рід�

ного міста" ("Центр розвитку гро�

мад", Молодіжний клуб "Позитив",

керівник � Оксана Слєпова) � 4572,00

Навіть у назвах проектів молодіжного
клубу "Позитив" можна знайти відлуння
позитивного налаштування й любові до
рідного клубу і рідного міста: "Позитивні
лісовички" та "Позитивний погляд�2012".
Приємно, що молодь здатна не лише ви�
ношувати ідеї, але й учиться писати про�
екти, аргументовано їх захищати та ус�
пішно реалізовувати.

Мета: Формування любові до рідного
міста у молодих боярчан шляхом прове�
дення конкурсу фотографій.

Проект "Позитивний погляд" був чи не
найпомітнішим. 15 вересня, до Дня Бо�
ярки, спеціалісти Києво�Святошинсько�
го ЦСПР, члени ГО "Центр розвитку гро�
мад" та молодь з молодіжного клубу "По�
зитив" провели фотовиставку на цен�
тральній алеї парку. Організація цієї вис�
тавки й була останнім етапом виконання
проекту "Позитивний погляд�2012". У
фотоконкурсі взяли участь команди з
усіх шкіл м. Боярка та команда клубу
"Позитив" (поза конкурсом). Ось лише
декілька відгуків про проект:

"Ви виросли порівняно з минулим ро�
ком. Так тримати! Вітаю з Днем міста!"
(Валерій Дубовецький, заступник Бояр�
ського міського голови з соціальних пи�
тань);

"Хороша виставка, багато цікавих фо�
то, є навіть дуже професійні. Бажаємо
успіхів молоді у розвитку своїх талантів,
організаторам � спасибі" (родина Шим�
кович).

"Ветерани та інваліди війни живуть
спокійно, тому що є такі талановиті мо�
лоді наші онуки та онучки. Дякуємо вам.
Ви показуєте природу такою, яка вона є,
і навіть краще" (Мисаня Токонович та По�
ліна Петрівна).

"Фотографії дуже подобаються. Бояр�
ка постала на них зовсім іншою � краси�
вою й незвіданою" (С. М. Гофман).

"Виставка дуже сподобалася. Фотог�
рафії яскраві, гарні. Багато позитивних
емоцій від неї" (Ірина Філімонова, сту�
дентка).

А 19 вересня 2012 року в Києво�Свято�
шинському центрі соціально�психологічної
реабілітації населення відбулося урочисте
нагородження команд, які брали участь у
фотоквесті за проектом "Позитивний пог�
ляд�2012". За результатами конкурсу, пер�
ше місце зайняла команда Боярської ЗОШ
№ 3: Ірина Шульженко, Марія Кудрявцева,
Ксюша Пушкар, Аліна Педенко, Роман
Юхименко. А найкращим фото було визна�
но "Освідчення у долині Надсона" � автор
Ірина Шульженко.

Особливо потрібно виділити два проекти, що спрямовані 

на допомогу багатодітним родинам.
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів на�

вколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров'я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Книга.ua
09:40 Уряд на зв'язку з громадя�

нами
10:05 Т/с "Маруся"
11:05 Здоров'я
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Футбол. Клубний чемпіо�

нат світу�2012
14:30 Українська пісня
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:20 Погода

15:25 Т/с "Маруся"
16:05 Аудієнція. Країни від А до Я
16:30 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чол.)
17:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
18:10 Останнє попередження
18:20 Новини (із сурдоперекла�

дом)
18:45 Діловий світ
19:00 Плавання на короткій воді.

Чемпіонат світу
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Світ спорту
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Великі битви. Битва під

Марстон�Муром
00:40 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"

10:00 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:45 "Неймовірні перегони � 2"
13:45 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень � 3" (1)
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Чотири весілля � 2"
23:00 ТСН
23:15 Т/с "Поліція Гаваїв�2" (2)
01:05 "Гроші"

05:25 Д/ф "Змова сірих карди�
налів"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Зворотний бік місяця"

(1)
11:40 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським � 2"
12:00 Новини
12:55 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським � 2"
13:55 Т/с "Повернення Мухта�

ра � 2" (1)
16:00 Д/ф "Рятувальний бункер"
17:00 Д/ф "2012. Апокаліпсис"

18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 Т/с "Зворотний бік міся�

ця" (1)
23:05 Х/ф "Гойдалка"
01:05 "Подробиці"

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу ма�
му"

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч"
08:35 М/с "Білка та Стрілка. Пус�

тотлива сімейка"
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти".
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Косметичний ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:25 Даєш молодь!

20:50 Віталька
21:35 Кузня зірок � 3
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Даєш молодь!
23:25 Т/с "Надприродне" (2)
00:20 Чортиці у спідницях

05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Дізнавач"
12:35 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
14:10 Т/с "Братство десанту"
16:35 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братство десанту"
22:25 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:50 Х/ф "Антибумер" (2)

05:25 "Чужі помилки. Підривник

проти волі"
06:10 "Усе буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда про

зірок"
09:20 "Один за всіх"
11:20 Х/ф "Мама напрокат"(1)
13:20 "Битва екстрасенсів. Війна

світів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Зважені та щасливі � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі � 2"

05:20 Т/с "Як я познайомився з
вашою мамою"

06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

10:00 Т/с "Вороніни"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Сильвестр і Твітті �

детективи"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time

15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Т/с "Геймери" (2)
20:55 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Кухня"
23:05 Парад порад � 2
01:25 Репортер

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Умисне вбивство через
необережність"

13:10 Т/с "Слід" (1)
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�

на"
20:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
01:45 Х/ф "Засніжені кедри" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25 Православний календар
06:30, 07:30 Гість студії
06:40, 07:20 Країна on line
06:45 Вести.Ru
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:25 Д/ф "Я залишаюсь.

Ю. Богатиков"
10:05 Ювілейний концерт маес�

тро В. Гришка
11:05 Ток�шоу "Віра. Надія. Лю�

бов"
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Надвечір'я" з Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:40 Х/ф "Фронт за лінією

фронту" 
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Т/с "Москва.Три вокзала" 

17:55 Шляхами України
18:15 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жін.)
19:00 Плавання на короткій воді.

Чемпіонат світу
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Секунда уда�

чі
22:50 Шустер�Live
ТРК "ЕРА"
00:30 Підсумки
00:40, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
00:45 Погода
00:50 П'ятниця
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки дня
01:30 After Live (За лаштунками

Шустер�Live)
01:50 З перших вуст
01:55 Перший допомагає
02:00 Про головне
02:25 Хіт�парад "Національна

двадцятка" (із сурдопере�
кладом)

06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"

10:00 М/ф (1)
10:25 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:45 "Неймовірні перегони �2"
13:45 "Повне перевтілення. Дім

за тиждень � 3"
14:45 "Не бреши мені � 3"
15:45 "Сімейні мелодрами � 2"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Київ вечірній"
22:00 "Добрий вечір"
23:00 Х/ф "Боєць" (2)
01:20 Т/с "Поліція Гаваїв�2" (2)
03:10 "Сімейні мелодрами � 2"
03:55 "Не бреши мені � 3"
04:45 ТСН
05:30 Т/с "Слідаки" (1)

04:45 Х/ф "Гойдалка"
06:15 Д/ф "Рятувальний бункер"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Серафима Прекрас�

на" (1)
12:00 Новини
13:10 Т/с "Серафима Прекрас�

на" 
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)

19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 "Вечірній квартал"
23:00 "Велика політика з Євгені�

єм Кисельовим"

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу ма�
му"

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с "Ліло і Стіч"
08:35 М/с "Білка та Стрілка. Пу�

стотлива сімейка"
08:50 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" 
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
10:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" 
11:50 Богиня шопінгу
12:25 Косметичний ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с "Моя прекрасна няня"
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Т/с "Моя прекрасна няня"
19:25 БарДак
20:25 Даєш молодь!
20:50 Віталька
21:20 Шури�мури
22:00 Даєш молодь!
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 Т/с "Надприродне" (2)

00:20 Дурнєв + 1
00:55 Вайфайтери
01:20 БарДак
01:45 Шури�мури
02:10 До світанку

05:15 Факти
05:40 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Дізнавач"
12:35 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�українськи
13:05 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
14:10 Т/с "Братство десанту"
16:35 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:15 Т/с "Братство десанту"
22:25 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:50 Х/ф "Бумер�2" (2)

05:35 "Чужі помилки. Полюван�

ня на відьом"
06:20 Х/ф "Сімь старих та одна

дівчина" (1)
07:55 Х/ф "Ми дивно зустріли�

ся" (1)
09:45 Х/ф "Коли розтанув

сніг" (1)
17:45 "Вікна новини"
17:55 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика" (1)
20:00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!�5"
22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!�5". Підсум�
ки голосування"

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Т/с "Як я познайомився з

вашою мамою"
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:40 Підйом
06:45 Очевидець. Найшокуюче
07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

10:05 Т/с "Вороніни"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Сильвестр і Твітті �

детективи"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time

14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
20:00 Х/ф "Досягни успіху"
22:00 Т/с "Кухня"
23:00 Україна див � 2

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" 
10:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Єгипетські татусі"
13:10 Т/с "Слід" (1)
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�

на"
20:00 Т/с "П'ятницький. Глава

друга" (1)
22:00 Т/с "Сліпа куля � 2. Агент

майже невидимий" (2)
01:45 Х/ф "Вулиці у вогні" (2)
03:15 Події
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Погода
06:10 Світ православ'я
06:40 7 природних чудес Украї�

ни
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський виклик
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
08:00 Шустер�Live
08:55 Школа юного супераген�

та
09:15 Шустер�Live
11:25 After Live (За лаштунками

Шустер�Live)
11:50 Погода
12:05 Х/ф "Фронт за лінією

фронту" 
13:25 Зелений коридор
13:45 Біатлон. Кубок світу. Гонка

переслідування (чол.)
14:40 Золотий гусак
15:10 В гостях у Д. Гордона
16:00 Біатлон. Кубок світу. Гонка

переслідування (жін.)
16:50 Погода
16:55 Бенефіс Ю. Гальцева та

Г. Вєтрова
18:40 Світ атома
19:00 Плавання на короткій во�

ді. Чемпіонат світу
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія тижня
21:30 Українська пісня

22:00 Новорічний жарт з В. Ви�
нокуром

22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Твій голос
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Концерт В. Павліка "Ос�

відчення"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки дня
01:40 Світ атома
02:00 Новини за тиждень
02:30 "Нащадки" з Н. Рибчин�

ською та К. Гнатенком
03:30 Біатлон. Кубок світу. Гонка

переслідування (чол.)
04:25 Біатлон. Кубок світу. Гонка

переслідування (жін.)
05:20 Хіт�парад тижня

06:10 М/ф (2)
06:35 "Справжні лікарі � 2"
07:35 "Кулінарна академія. Юлія

Висоцька"
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лотерея "Хто

там?"
10:10 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
10:35 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:00 "Світ навиворіт � 3: Танза�

нія, Ефіопія"
12:15 "Дикі та смішні"
12:45 Х/ф "Попелюшка �2" (1)
14:10 Х/ф "Привид Зокко�

мон" (1)

16:35 "Київ вечірній"
18:30 "Розсміши коміка"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Артист" (1)
22:10 Х/ф "У джазі тільки дівча�

та" (1)
00:45 Х/ф "Боєць" (2)
02:35 Х/ф "Не бійся темря�

ви" (3) 
04:10 "Добрий вечір"
04:55 "Світ навиворіт � 3: Танза�

нія, Ефіопія"

05:20 "Велика політика з Євге�
нієм Кисельовим"

08:00 "Позаочі"
09:00 "Орел і Решка"
10:05 "Україно, вставай!"
10:55 "Сімейний пес"
12:00 Т/с "Горобини грона чер�

воні" (1)
15:55 Х/ф "На роздоріжжі" (1)
18:00 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Червоне або чорне"
22:35 "Великий бокс. Сергій

Федченко � Азад Азізов"
00:30 "Подробиці"
00:55 Х/ф "З любов'ю із пек�

ла" (3)
02:25 Д/с "Секретні території"

06:00 Єралаш
07:00 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:25 М/с "Білка та Стрілка. Пу�

стотлива сімейка"
09:45 М/с "Чорний плащ"
10:45 Єралаш
11:35 Т/с "Моя прекрасна няня"
13:45 Одна за всіх
14:45 Веселі мамзелі
15:25 М/ф "Нові пригоди Стіча"
16:35 М/ф "Білка та Стрілка.

Зоряні собаки"
18:25 Х/ф "Весільний перепо�

лох"
20:30 Віталька
21:30 Даєш молодь!
22:20 Веселі мамзелі
23:00 Х/ф "Четвертий вид" (2)
01:00 Альо, директор?!
01:50 Comedy Woman
02:40 До світанку

05:15 Світанок
06:05 Інший футбол
06:35 Козирне життя
07:15 Останній герой�2
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питання
11:30 Екстрений виклик
12:30 Несекретні файли
13:45 Спорт
13:50 Дивитися всім!
15:25 Х/ф "Біла стріла" 
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Вечір

19:00 Х/ф "Снайпер. Знаряддя
помсти" 

22:40 Наша Russia
23:00 Х/ф "Спартан" (2)
01:05 Х/ф "Кремінь" (2)
02:40 Х/ф "Свідок" (2)
04:30 ПроЦікаве
05:00 Світанок

05:00 "Наші улюблені муль�
тфільми" (1)

06:05 Х/ф "До мене, Мухтар!"
(1)

07:35 "Караоке на Майдані"
08:35 "Сніданок з Юлією Ви�

соцькою"
08:45 "Їмо вдома"
09:55 "ВусоЛапоХвіст"
10:35 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика" (1)
12:40 "Зважені та щасливі � 2"
16:55 "Зіркове життя. Як пере�

жити зраду"
17:55 "Зіркове життя. Помста

по�жіночому"
19:00 "Х�Фактор � 3"
22:15 "Таємниці Х�фактора. До�

нечки Кондратюка"
23:35 "Х�Фактор � 3. Підсумки

голосування"
00:45 "Детектор брехні � 2"
01:40 Х/ф "Формула кохан�

ня" (1)

05:35 Будинки мажорів

09:00 М/с "Роги і копита. По�
вернення"

09:35 М/с "Пінгвіни з Мадагас�
кару"

10:00 Готуй
11:00 Наші в Раші
12:00 Прокинутися знаменитим
13:00 Т/с "Татусеві дочки"
15:35 ШоумаSтгоуон
19:00 Х/ф "Гаррі Поттер і таєм�

на кімната"
22:10 Х/ф "Історія лицаря"
01:00 Спортрепортер
01:05 Х/ф "Досягни успіху"
02:50 Т/с "У Філадельфії зав�

жди сонячно"
03:35 Т/с "Останній акорд"
04:20 Зона ночі
04:25 Чорний колір порятунку
04:50 Країна людей
05:15 Зона ночі. Культура
05:20 Тася
05:35 Марко Кропивницький

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00 М/с "Казки Ганса Крістіа�

на Андерсена" (1)
10:05 М/ф
10:20 М/ф "Імпі Суперстар" (1)
12:05 М/ф "Динозавр" (1)
13:50 "Подаруй собі життя"
14:55 Х/ф "Відданий друг"
16:45 "Матріархат"
17:50 "Розсміши коміка"
18:50 "КВК� 2012"
21:30 Т/с "Надприродне" (2)

00:00 Т/с "Чорна лагуна"
01:40 Х/ф "Критичний момент"
03:00 "Нічне життя"

05:50 "Легенди бандитської
Одеси"

06:15 Х/ф "За два кроки від
"Раю" (1)

07:45 Т/с "Прямуючи на пів�
день" (1)

09:45 "Залізний Оскар"
10:30 "Круті 90�ті"
11:30 "Речовий доказ". Кок�

тейль смерті "Катюша"
12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Клініка" (1)
15:00 Т/с "Угро � 4"
19:00 Т/с "Павутиння � 4"
23:00 "Головний свідок"
00:00 Х/ф "Двійник" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:25 М/с "Ну, постривай!"
07:35 Т/с "Інтерни" (1)
08:00 На валізах
09:00 Найкращий кухар на селі
10:00 Додому на свята
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:10 Т/с "Слід" (1)
17:00 Т/с "Вікторія" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Вікторія" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
01:30 Х/ф "Відділ. По праву" (2)
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За що б не взялася герої�
ня фільму, вона все ро�
бить якнайкраще. Інакше
й бути не може, адже во�
на � кухар, а значить, при�
готовані нею страви прос�
то зобов'язані бути смач�
ними і корисними. Але от
колеги її не схвалюють:
вони не гребують і додо�
му продукти винести, і
олію тижнями використо�
вувати. І ось вже жоден
заклад у місті не бере дів�
чину на роботу.
У Москві вона зустрічає чудового хлопця, спорідне�
ну душу, який так само любить свою роботу кухаря,
але сприймає його лише як друга. А закохується в
пройдисвіта, який не здатен її оцінити.

"Джерело щастя ", 
1+1, Понеділок, 10 грудня, 20:15

Вадим Семенов � генеральний продюсер
одного з головних телеканалів країни, ус�
пішний менеджер і просто хороша людина.
Але навіть у нього є свій "скелет у шафі".
І, як виявляється, не один ...

Колишній кримінальник, а нині великий
бізнесмен Спеціаліст, вміє отримувати
"правильну" інформацію і з її допомогою
"переконувати" людей. Спеціаліст шанта�
жує Вадима. Після розмови з шантажистом, Вадим підби�
рає на мосту молоду дівчину. Альона була готова зробити
останній крок у житті. А ще у Вадима є друг � Микола. Точні�
ше, це Микола думає, що Вадим � його друг. І тільки Вадим
знає правду. Повернути до життя Альону, розібратися з
шантажистом, розкрити таємницю Миколі � на все це у Ва�
дима є тільки три місяці. Чому так мало? Про це не знає ніх�
то, крім самого Вадима. Це його останній "скелет"...

"На мосту" 
СТБ, вівторок, 11 грудня, 11�50 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Ці дівчата з групи підтримки
університетської футбольної команди
знають, як привернути до себе увагу.
Їхні енергійні танці збуджують натовп
вболівальників. Вони користуються
шаленим успіхом. Але, оскільки, така
група підтримки є майже в кожного
університету, між дівчатами з різних
команд розгорається неабияка
боротьба за звання кращих.

У хід йдуть найнесподіваніші
прийоми й хитрощі, і часом боротьба ледь не доходить до
рукопашної. Але, щоб дійсно вважатися кращою командою,
треба перемогти в національному чемпіонаті, а цього
зможуть домогтися тільки найкрасивіші, найталановитіші й
найзавзятіші.

"Досягни успіху",
Новий канал, п'ятниця, 14 грудня, 20�00

Мало хто так доб�
ре знається на ко�
ханні й шлюбі, як
Мері Фіоре, адже
вона � весільний це�
ремоніймейстер.
Однак її власне осо�
бисте життя не скла�
дається. Одного ра�
зу, за вельми незви�
чайних обставин,
Мері знайомиться зі
Стівом Едісоном. Ця
зустріч змусила ге�

роїню фільму повірити в кохання.
Яким же було її розчарування, коли вона діз�

налася, що Стів повинен одружитися з дуже
багатою клієнткою! Що переможе в душі жінки:
розум чи почуття, тверезий розрахунок чи ко�

хання?

"Весільний переполох",
ТЕТ, неділя, 16 грудня, 16:30

"Гудзонський Яструб" � пріз�
висько неперевершеного зло�
дія Едді, який може відкрити
будь�який сейф за лічені секун�
ди. Король крадіжки виходить з
в'язниці й вирішує піти на зас�
лужений відпочинок. Але на во�
лі занадто багато зацікавлених
у його кримінальному таланті.

За допомогою шантажу під�
ступні зловмисники змушують

Едді здійснити пограбування століття: він повинен вик�
расти три шедеври Леонардо Да Вінчі з декількох му�
зеїв світу, які пильно охороняються, всього за кілька
днів! "Гудзонський Яструб" знову вирушає на полю�
вання, але цього разу в безкрайньому небі він не са�
мотній ...

"Гудзонський яструб",
ICTV, понеділок, 10 грудня, 14�05

Батьки шестирічного Дениса роз�
лучилися, а хлопчика відправили ді�
дові з бабцею � Рожковим. Батько
Дениса випадково гине, а за рік по�
тому до них приїжджає Ліза, мати
Дениса, і вимагає повернути дитину.
Онук для Рожкових � остання радість
в житті. Подружжя виставляє нена�
висну невістку за двері. Однак Ліза
має намір боротися за дитину.

Рожкови розуміють, що рано чи
пізно програють бій за онука: суд
стане на сторону матері. Єдиний ва�
ріант не втратити Дениса � видати
Лізу заміж за місцевого, який ніколи
не виїде з селища. Тільки як це зробити?

"Непутяща невістка ",
1+1, неділя, 16 грудня, 15:35

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:15, 08:20 Погода
06:10 Крок до зірок
06:50 Час культури
07:20 Моя земля � моя влас�

ність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 7 природних чудес

України
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Хто у домі хазяїн?
09:25 Футбол. Клубний чемпі�

онат світу�2012
11:20 Крок до зірок
12:00 Золотий гусак
12:25 Футбол. Клубний чемпі�

онат світу�2012
14:20 Біатлон. Кубок світу.

Мас�старт (чол.)
15:05 Шеф�кухар країни
16:00 Біатлон. Кубок світу.

Мас�старт (жін.)
16:45 Погода
16:45 Діловий світ. Тиждень
17:15 Маю честь запросити
18:05 Зірки гумору. Ю. Галь�

цев, С. Дроботенко,
В. Моїсеєнко, В. Дани�
лець

19:00 Плавання на короткій
воді. Чемпіонат світу

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Україна інноваційна
21:40 Головний аргумент
21:50 Точка зору
22:10 Фольк�music
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський виклик
23:50 Концерт В. Павліка "Ос�

відчення"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Підсумки тижня
01:50 Кабмін: подія тижня
02:00 Біатлон. Кубок світу.

Мас�старт (чол.)
02:45 Біатлон. Кубок світу.

Мас�старт (жін.)
03:30 Футбол. Клубний чемпі�

онат світу�2012
05:30 Околиця

06:05 Х/ф "Мій татусь, його
коханка та я" (1)

07:50 М/ф (1)
08:10 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�забава"
10:10 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:00 "Кулінарна академія.

Юлія Висоцька"
11:25 "Давай, до побачення"
12:55 М/ф (1)
13:35 "Голос. Діти"
15:35 Х/ф "Непутяща невіс�

тка"
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос. Діти"
22:50 "Світське життя"
23:50 "ТСН�тиждень"
00:35 Х/ф "Похорон" (2)
02:35 Х/ф "Мій татусь, його

коханка та я" (1)
04:05 Х/ф "Артист" (1)

04:15 Великий бокс. Сергій
Федченко � Азад Азізов

05:40 "Найрозумніший"
07:05 М/с "Вінкс" (1)
08:00 М/с "Маша і Вед�

мідь" (1)
08:35 "Глянець"
09:35 "Школа доктора Кома�

ровського"
10:10 "Неділя з "Кварталом"
11:10 "Свати біля плити"
11:35 "Весільний розмір"
12:35 Т/с "Йду тебе шукати" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Х/ф "Честь Самурая"
23:00 Х/ф "Неідеальна жін�

ка" (1)
01:05 "Подробиці тижня"
01:50 Х/ф "Хранителі" (2)
04:20 Д/с "Секретні території"

06:00 Єралаш
07:00 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка"
09:45 М/с "Чорний плащ"
10:20 М/ф "Котяча вдячність"
11:50 М/ф "Братик ведмедик"
13:35 Альо, директор?!

14:40 М/ф "Білка та Стрілка.
Зоряні собаки"

16:30 Х/ф "Весільний перепо�
лох"

18:35 Одна за всіх
19:40 Віталька
20:55 Даєш молодь!
21:55 Веселі мамзелі
22:35 Х/ф "Сестри" (2)
00:25 Альо, директор?!
01:15 Comedy Woman
02:05 До світанку

05:50 Погода
05:55 Факти
06:10 Погода
06:20 Світанок
07:10 Квартирне питання
08:00 Анекдоти по�українськи
08:35 Дача
09:10 Дивитися всім!
10:25 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Наша Russia
13:05 Х/ф "Біла стріла" 
15:10 Х/ф "Снайпер. Знаряд�

дя помсти" 
18:45 Факти тижня з Оксаною

Соколовою
19:45 Останній герой�2
21:15 Х/ф "Перевертень у по�

гонах" 
23:10 Х/ф "Піжмурки" (2)
01:30 Х/ф "Олігарх" (2)
03:45 Інтерактив. Тижневик
04:00 ПроЦікаве
04:25 Світанок

05:10 "Наші улюблені муль�
тфільми" (1) 

05:40 Х/ф "Весілля у Малинів�
ці" (1)

07:05 "Сніданок з Юлією Ви�
соцькою"

07:15 "Їмо вдома"
08:35 "МайстерШеф � 2"
13:30 "Караоке на Майдані"
14:30 "Х�Фактор � 3"
19:00 "Битва екстрасенсів.

Апокаліпсис"
21:45 Х/ф "Четвер, 12" (1)
23:40 Х/ф "Ріта"(1)

05:55 Будинки мажорів

07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Будинки мажорів
09:15 М/с "Роги і копита. По�

вернення"
09:55 М/с "Пінгвіни з Мадага�

скару"
10:15 Шоу "Шара"
11:15 Недільний офіс
12:20 Т/с "Щасливі разом"
13:40 Х/ф "Історія лицаря"
16:40 Х/ф "Гаррі Поттер і та�

ємна кімната"
20:00 ШоумаSтгоуон. Краще
22:50 Прокинутися знамени�

тим
23:50 Спортрепортер
23:55 Х/ф "Нічний прода�

вець" (3)
01:50 Т/с "У Філадельфії зав�

жди сонячно"
02:10 Т/с "Останній акорд"
02:55 Зона ночі
03:00 Українці. Надія
03:50 Зона ночі
03:55 Благословляю і молюся
04:20 Зона ночі. Культура
04:25 Життя в обіймах квітів
04:40 Таємниця кохання.

Олександрія
04:55 Зона ночі Культура

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:20 М/ф "Імпі Супер�

стар" (1)
10:05 М/ф "Динозавр" (1)
11:45 Х/ф "Лицар Камело�

ту" (1)
13:40 Х/ф "Волохатий та�

то" (1)
15:45 "Матріархат"
16:10 "Пороблено в Україні"
17:50 "Розсміши коміка"

18:50 "КВК"
21:30 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Т/с "Чорна лагуна"
01:45 Х/ф "Психоаналіз" (2)
03:05 "Нічне життя"

06:10 "Легенди бандитської
Одеси"

07:05 Т/с "Ленінград" (1)
11:30 "Легенди карного роз�

шуку". Кохання до смерті
12:00 "Агенти впливу"
13:00 Т/с "Спас під береза�

ми" (1)
15:00 Т/с "Павутиння � 4"
19:00 Т/с "По гарячих слідах"
23:00 "Круті 90�ті"
00:00 Х/ф "Майстер сходу" (2)
01:45 Х/ф "Спорт майбутньо�

го" (3)
03:15 "Речовий доказ"
04:15 "Агенти впливу"
05:15 "Уроки тітоньки Сови"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф "Шалені перего�

ни" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Легенди
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:10 Т/с "Слід" (1)
16:00 Т/с "Вікторія" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Вікторія" (1)
21:20 Т/с "Інтерни" (1)
00:15 Х/ф "Відділ. П'ятниць�

кий" (2)
02:15 Т/с "Ведмежий кут" (1)
03:45 Події тижня
04:30 Т/с "Ведмежий кут" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

Шановні платники податків! На вико�
нання доручення Президента України Вік�
тора Януковича ДПС України здійснює
комплекс заходів для підготовки Програ�
ми лібералізації державної податкової по�
літики на 2013�2014 рр.

Ви можете залишити свої пропозиції
щодо удосконалення податкового зако�
нодавства та поліпшення роботи органів
ДПС в спеціальних скриньках, що розмі�
щені у приміщеннях органів ДПС та Цен�
трах обслуговування платників податків,
або надіслати їх на електронну адресу
taxservice@sts.gov.ua.

“ПУЛЬС ПОДАТКОВОЇ” � 
СЛУЖБА, ЯКА ПРАЦЮЄ 

ДЛЯ ВАС

З метою подолання проявів корупції в
органах державної податкової служби та
ліквідації перешкод, що заважають прова�
дити підприємницьку діяльність, усунення
труднощів у спілкуванні із посадовими
особами податкової служби, формування
у громадян об'єктивної оцінки діяльності
органів ДПС, для платників податків ство�
рено "Пульс податкової", що функціонує
за принципом call�back. Тобто працівники
ДПС України не тільки приймають звер�
нення, але й потім повідомляють про ре�
зультати перевірки та вжиті заходи. Лінія
працює цілодобово: у робочий час інфор�
мацію про корупційні та інші неправомірні
дії приймають працівники ДПС, у неробо�
чий час � інтерактивний автовідповідач. 

У випадку проявів протиправних та ко�
рупційних дій з боку працівників органів
ДПС, телефонуйте на номер "Пульсу по�
даткової": (044) 284�00�07.

Сектор взаємодії із засобами ма�
сової інформації та громадськістю

Державної податкової інспекції у
Києво�Святошинському районі

платників податків!До уваги 
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Незвичайний захід пройшов минулої
суботи у Боярському будинку культури �
до Дня юриста та Дня міліції тут відбув�
ся концерт, організований працівника�
ми Києво�Святошинського РВ ГУ МВС
України у Київській області.

� Цей захід відбувається за ініціативою
нашого профільного міністерства, � гово�
рить інспектор відділу кадрів Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС України у Київській
області лейтенант міліції Надія Щербакова.
� Мета заходу � підвищення рівня довіри
населення до правоохоронних органів, а
також сприяння тому, щоб підростаюче по�
коління набувало правові знання. 

Усі, кому пощастило стати глядачем цьо�
го концерту, отримали змогли переконати�
ся у правильності відомого гасла: "Наша
міліція нас береже".

Цікаво, що серед глядачів були співро�
бітники спецпідрозділу "Беркут". Втім, та�
ємниця їхнього перебування в залі відкри�
лася лише наприкінці концерту, коли "бер�
кутята", як їх лагідно назвала ведуча заходу
Надія Щербакова, вийшли на сцену і під
звуки енергійної композиції у виконанні
групи"Рамштайн" показали глядачам при�
йоми рукопашного бою та самозахисту.

Крім бійців "Беркуту", святковий настрій
глядачам забезпечили виступи таланови�
тої молоді міста: Ольги Геращенко, Василя
Хуторного, танцювального ансамблю шко�
ли для дівчат "Леді", Ірини Поліщук, Анни
Радченко, Юлії Гальчинської. Юний акор�
деоніст Дмитро Разумов та флейтистка Лі�
за Андрущенко просто зачарували глядачів
своєю майстерністю. 

Та найбільше вразив вокальний виступ
дівчини у міліцейській формі, тієї ж таки На�
дії Щербакової, яка під завісу концерту, по�
дарувала глядачам чудову пісню.
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холодним і похмурим. І тим
приємніше було заходити до
гостинної зали нашого крає�
знавчого музею, де на відвіду�
вачів чекали бризки сонця й на�
вала різнобарв'я, яким просяк�
нуті картини Анни. Нереально
блакитне, глибоке, прозоре не�
бо, синє�синє море і квіти. Ба�
гато�багато квітів. Як сказала у
своїй промові мистецтвозна�
вець Ніна Харчук, у цієї жінки

����� ����

Олена  �
дівчина з

багатодіт�
ної родини, навчалася у Боярській ЗОШ №
1, зараз відвідує коледж у Києві. Музичну
школу закінчила три роки тому по класу
домри. І ось уже третій рік опановує акаде�
мічний вокал у Віталія Демянишина � відо�
мого композитора, аранжувальника, лау�

реата Премії ім. Володимира Самійленка
(2011). Музична школа передбачає 6�річ�
ний курс класичного вокалу. Оленка подо�
лала ази співочої премудрості за три, і не�
забаром одержить атестат. Як далі склада�
тиметься співоча доля талановитої дівчини
� питання складне, адже, як кажуть, фінан�
си співають романси. Тут доречно зверну�
тися до благодійників, яких би зацікавила

доля Олени Вознюк: подумайте,
панове, вкладати кошти в талант �
це і благородно, і престижно, і ви�
гідно.
А тепер про сопрано Олени Воз�
нюк. Спершу несміливо, ніби роз�
співуючись, почала вона концерт
романсом "Ой розпущу ж я мрії"
(слова І. Франка, музика Ю. Ро�
жавської). А далі голос все впевне�
ніше точно виводив ноти арії Окса�
ни із опери "Запорожець за Дуна�
єм" С. Гулака�Артемовського, ро�
мансу "Сліпа" А. Понк'єллі. Співач�
ка натхненно виконала романс М.
Римського�Корсакова на слова О.
Толстого "Не ветер, вея с высоты".
Слід відзначити, що репертуар

Олени Вознюк досить складний. Так, деякі
речі у Боярці звучать нечасто. Крім твору
італійського композитора 19 ст. Понк'єллі,
до таких можна віднести романс "И тихо, и
ясно" (муз. Є. Греве�Соболевської, сл. М.
Йозефовича), "Колыбельную" (муз. А. Ярн�
фельд, сл. Н. Рождественської).
Репертуар для своїх вихованців Віталій Де�
мянишин завжди добирає дуже ретельно,

намагаючись повністю розкрити вокальні
можливості виконавця, представляючи
обов'язково українську, російську, зарубіж�
ну класику, а також сучасних композиторів. 
У старовинному будиночку музичної школи
по вул. Вокзальній, 33 (насправді дуже вет�
хому) цього вечора Олена Вознюк май�
стерно виконала знаменитий твір С. Гула�
ка�Артемовського "Ой казала ж мені мати",
а на завершення концерту порадувала
присутніх чудовим виконанням арії Іоланти
з однойменної опери П . Чайковського. Ус�
піх концерту забезпечувала і концертмей�
стер Анаїд Москалюк. У перерві між висту�
пам Олени Вознюк співали вихованки Віта�
лія Демянишина � Яна Вознюк (сестра ви�
пускниці), Настя Вишневська, Валерія Ду�
бас.
На завершення були щирі аплодисменти,
квіти. Боярка вкотре зусиллями музичної
школи долучилася до класичної музики,
чистого дівочого сопрано.

Ніна Харчук,
заслужений журналіст 

України,
депутат Боярської 

міської ради

�	����� ���� 	�	��������� ���� Подія, що відбулася 29

листопада у Боярській музич�

ній школі (віднедавна � Бояр�

ська дитяча школа мистецтв),

носила камерний характер �

сольний концерт учениці ви�

пускного класу відділення

академічного вокалу Олени

Вознюк. Проте для 18�річної

Оленки та її викладача Віталія

Івановича Демянишина ця по�

дія виявилася значущою. Ли�

ше вдруге школа звітувала

про успіхи своїх вихованців

"сольником", адже підготува�

ти цілий концерт зусиллями

одного вокаліста � справа ду�

же складна. Олені Вознюк це

вдалося.

1 грудня у Боярському
краєзнавчому музеї відкрилась
виставка молодої боярської ху�
дожниці Анни Кшановської�Ор�
лової "Трохи сонця в холодній
воді".  Для музею вже стало тра�
дицією відкривати широкому
загалу нові імена місцевих мит�
ців. Одним з цьогорічних від�
криттів стала й Анна.

Наша довідка

Анна Кшановська�Орлова народилася у Львові. У Боярці мешкає
з 5 років. Перші полотна написала у 2004 році. Вона є членом бла�
годійної АРТ�асоціації художників "Золота палітра". Картини Анни
експонувалися як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні роботи ху�
дожниці знаходяться у приватних колекціях України, Росії, США та
Туреччини. Персональні виставки художниці: "Моя жіноча імпресія"
в букарні "Бабуїн" та "Різнобарв'я" в арт�ресторані "IQ Bar" у Києві,
"Така жіноча імпресія" у Києво�Святошинській районній класичній
гімназії. Також Анна брала участь у виставці "Портрет Кендіс
Брайтс" у Pinchuk Art Centre, Болгарському тижні мистецтв у Софії
та Чорногорському тижні мистецтв у Которі. У березні 2011 року Ан�
на посіла 1 місце в категорії "Натюрморт" під час Ukrainian Art Week.

Яскраві роботи � вишивка, жи�
вопис, глиняний посуд, бісеро
плетіння � привертали увагу тих,
хто переступав того дня поріг
гімназії. Тут були і об'ємні апліка�
ції бо ярчанки О. Калабушкіної, і
незвичайні малюнки Ю. Ланово�
го, роботи з бісеру керівника РГО
"Дзвони Чорнобиля Києво�Свя�
тошинського району" Д. Кузне�
цової та О. Савицького і ляльки�
мотанки, роботи зі шкіри Д. Кос�
тусяк, фантастичні мотиви
О. Шерчкова і вишивані роботи
О. Самойленко та багато інших
справжніх витворів мистецтва. 

� Міжнародний день інвалідів �

це дата в календарі, яка спонукає
суспільство пам'ятати про те, що
поруч живуть такі самі люди, як і
решта жителів планети Земля,
але через певні фізичні обмежен�
ня  вони потребують особливої
уваги до себе, � говорила ведуча
заходу Світлана Ляшук. � Адже
саме ставлення до людей з об�
меженими можливостями визна�
чає ступінь цивілізованості сус�
пільства.

"Влада глибоко шанує вас за
життєлюбність і творчий підхід,
за ваші мужність та щирість, � го�
ворив шановний гість � заступник
голови Києво�Святошинської
райдержадміністрації Анатолій
Іскоростенський, звертаючись
до присутніх. � Тому маю за честь
передати вам найщиріші приві�
тання від керівництва району та
вручити почесні грамоти і подя�
ки".

Присутніх щиро вітали й інші
почесні гості. А від новообраного
депутата Верховної Ради України
В'ячеслава Кутового РГО "Дзво�
ни Чорнобиля Києво�Святошин�
ського району" були передані по�
дарунки � мобільні телефони.

Передав найщиріші вітання від
депутата Київської обласної ради
Леоніда Танцюри його представ�
ник Артур Козачук. Виступили з
добрими словами на адресу при�
сутніх голова ветеранської орга�
нізації району Анатолій Пасто�
венський та президент клубу ін�
валідів "Ікар" Галина Оревіна, інші
гості свята.

Вихованці Боярського будинку
культури подарували учасникам
заходу святковий концерт, де бу�
ли запальні танці та ліричні пісні.
А завершився захід святковим
частуванням. Тож бажання орга�
нізаторів � щоб присутні хоча б
сьогодні на мить забули про свої
труднощі, недуги та проблеми �
здійснилося. 

Світлана Кудрик, 
фото автора
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Маестро В.І. Демянишин і його учениця Олена Вознюк

Минулої суботи в актовій
залі районної класичної гімназії
відбулися концерт та виставка
художніх робіт "Територія моїх
мрій", присвячені Міжнародно�
му дню інвалідів. Організатор �
районна громадська організація
"Дзвони Чорнобиля Києво�Свя�
тошинського району". 
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7 грудня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Замбезія" (мультфільм)

17�10   "У пошуках Немо" (мультфільм)

19�00  "Вуличні танці�2" (мелодрама)

21�00
"Президент Лінкольн: Мисливець на

вампірів" (фентезі)

Що? Де? Коли?

Бронювання квитків  у кінозалі: 097�033�86�87; 063�594�84�33

10 грудня � вихідний день

у районній класичній гімназії відбудеться Пер�
ший всеукраїнський турнір із дзюдо на призи
заслуженого тренера України Юрія Цікаленка.
Початок об 11 годині. Вхід вільний.

кожен день � свято. І вона щиро ділиться ним зі світом.
На відкритті виставки були присутні представники

боярської творчої громади, родичі та друзі художниці.
З вітальними промовами виступили директор Бояр�
ського краєзнавчого музею Любов Кравченко, заслу�

жений журналіст України, мистец�
твознавець Ніна Харчук, художники
Володимир Вишняк, Юрій Горбачов
та Андрій Ткаченко. Піснею привіта�
ла присутніх співробітниця музею

Мар’яна Слєпова, яка, хоч і перебуває у відпустці
по догляду за дитиною, знайшла час підготувати
чудове музичне привітання.

Роботи Анни Кшановської�Орлової експонувати�
муться у Боярському краєзнавчому музеї до 14
грудня. Кожен, хто відвідає музей у ці дні, зможе от�
римати заряд позитиву, адже життєрадісні барви,
якими розквітчана зала музею, несуть сонячне теп�
ло і радість літа. Завітайте � не пошкодуєте!

Олеся Щербак

Лише три урочисті шлюбні це�
ремонії відбудуться 12 грудня
2012 року в будинку урочистих
подій Боярки. Цього року магія
трьох дванадцяток не подіяла
на потенційних молодят. Хоча в
попередні роки 11 листопада
2011, 10 жовтня 2010, 9 вересня

2009 шлюбна активність була
значно вищою. 8 серпня 2008
року взагалі побило всі рекор�
ди. У той день в Боярці на
шлюбний рушничок стало 28
пар (!).

Утім, такий шлюбний штиль у
день трьох дванадцяток є ціл�
ком закономірним. Адже цей
день випадає на середу та ще й
у піст. Хоча, як переконані самі

працівники відділу Державної
реєстрації актів цивільного ста�
ну, значною мірою тут постара�
лися астрологи, які не радять
укладати шлюб саме 12 грудня
2012. Проте не забуваймо, що
кожен сам коваль свого щастя.   

До речі, наступної дати з ма�
гічним поєднанням однакових
цифр доведеться чекати вісім
років, аж до 02.02.2020 р. 

� �������� ����

9 грудня 

8 грудня

в приміщенні ЦСПР відбудеться вечір пі�
сень та віршів воєнної тематики. Початок о
16 годині. 

Боярський будинок культури,
11:30, "Мультфільм на замов�
лення" ( м/ф "Ріо"). Вхід віль�
ний.

19 грудня 

8 грудня

І хоча ми всі добре знаємо, що восени пта�

хи відлітають у теплі краї, листопад видався

по�особливому щедрим на "лелечині візити".

Народжуваність в Києво�Святошинському

районі після певної перерви знову перевищила смертність. Так, тільки в

Боярці протягом останнього місяця осені на світ з'явилося 56 немовлят.

За цим показним наше місто випередило навіть Вишневе. Однак в той

же час в Боярці залишається достатньо високим і рівень смертності,

який перевищує вишнівський майже вдвічі.
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На виділені кошти бібліотека придбала нові книги.
� Ми купили переважно художню та дитячу літературу, � продовжує

Віра Венгер. � Адже серед наших 2700 читачів більше 500 � саме діти. А
дитячої бібліотеки у цій частині міста, на жаль, немає. Ми ж змушені
боротися за читача і дбати про те, щоб наші відвідувачі змогли знайти
собі книжку для розуму і для серця. Користуючись нагодою, хочу щиро
подякувати і міській раді, і особливо Центру соціально�психологічної
реабілітації за можливість взяти участь у конкурсі проектів.

Хто ж нині читає книжки і яка література цікавить наших земляків?
Як розповіла Віра Миколаївна, студентів із розповсюдженням

Інтернету у бібліотеці поменшало. Проте збільшилася кількість читачів
старшого віку. А читають люди переважно фентезі, фантастику, художню
літературу, детективи. А пенсіонери в основному "налягають" на любовні
романи.

Це говорить про те, що попри усі негаразди наші земляки хочуть
бачити довкола побільше лірики, любові, прагнуть, щоб добро
отримувало перемогу над злом як у давніх улюблених казках.

Тетяна Зубкова

Зустріч з працівниками міської бібліотеки №1 надихнула нас на
започаткування нової рубрики. І ми запрошуємо наших читачів до
творчості. Напишіть і надішліть на адресу редакції свою love story, тобто
любовну історію. Нехай головною героїнею ваших розповідей стане
Любов в усіх її проявах, і нехай від вашої любові наш світ стане кращим,
світлішим та мудрішим.

Найкращі ваші розповіді будуть надруковані на сторінках газети
"Боярка�інформ", а на переможців очікує дуже приємний сюрприз.
Конкурс триватиме до Дня закоханих 14 лютого 2013 року.

Наша адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77, 
e%mail: boyarka%inform@ukr.net
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Інгредієнти: 4 яблука, 4 ч. ложки варення з лісових

ягід, 50 г ядер фундука, 50 г родзинок, сік 1/2

лимона, 4 ст. ложки сухого білого вина.

Для соусу:  2 жовтки, 1/4 склянки цукру,1 склянка

вершків,  1/2 ч ложки ванільного

цукру.

Спосіб приготування:
Спочатку готуємо соус. Жовтки

розтерти з цукром. Додати

ванільний цукор. Добре прогрійте

вершки, постійно помішуючи, щоб

не підгоріли і додайте жовтки. Залиште на невеликому

вогні на 2�3 хвилини, продовжуючи помішувати. Соус

слід остудити і процідити через сито. У яблук виріжте

серцевину, але не прорізайте яблука до кінця. Фундук

помолоти або дрібно порізати, а

потім додати  варення та родзинки,

добре перемішати і наповнити яблука

цією сумішшю. Перед запіканням

яблука слід полити соком лимона та

вином. Запікати в духовці 10�15

хвилин при 180 градусах. Перед

подачею полийте яблука соусом.

номераРецепт 

Жовтий колір має збудливий вплив
на мозок. З фізіологічної точки зору він
тонізує, стимулює зір і нервову діяль�
ність. У природі жовтий колір привер�
тає і вказує на небезпеку (квіти, бджо�
ли). А поєднання чорного і жовтого є
поєднанням найбільш контрастних ко�
льорів, тому воно найбільше привер�
тає увагу. 

Вважається, що речам жовтого ко�
льору надають перевагу цілеспрямо�
вані та впевнені у собі люди, які дуже
чутливі і, як правило, щасливі. Люди,
яких приваблює жовтий колір, відкриті
для всього нового. Вони володіють хо�
рошими аналітичними здібностями і
гострим розумом. Їхні недоліки � рап�
тові спалахи гніву й завищена само�
оцінка. І, навпаки, якщо жовтий колір
викликає негативні емоції � такі люди
намагаються відкласти вирішення
проблем на потім і бояться аналізувати
свої вчинки.

До речі, надійним засобом захисту
від заздрості є тигрове око жовто�ко�
ричневого кольору.

у міській бібліотеці для дітей, вул. Моло�
діжна, 77, відбудеться святковий захід "Ми
чекаємо Святого Миколая". Початок о
12:30. 
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Жовтий колір
завжди асоціювався
із сонячним світлом.
Також його назива�
ють кольором осені,
зів'ялого листя і по�
хилого віку життя. У
стародавній Японії
жовтий одяг могли
носити тільки члени
імператорської ро�
дини. Монгольські
лами носять вбран�
ня жовтого кольору
з червоними пояса�
ми. Вибір на користь
жовтого одягу роби�
ли (і роблять зараз)
жінки багатьох на�
родів світу. 

������ - ����� $	��Цікаво знати



1 стор.



Нарешті прийшла справжня зима. Ми вже побачили перший

сніг, мороз та ожеледицю. Протягом 10�16 грудня нічна темпе�

ратура очікується завжди з позначкою "�". Найнижча �8   °С � 10 і

16 грудня, найвища �2 °С � 11 і 12. Денна температура не опус�

катиметься нижче �4  °С, 13 і 14 грудня прогнозується, що стов�

пчик термометра досягне позначки +2  °С. У ці дні йтиме дощ.

11, 15 та 16 грудня очікується сніг.

Суворішою буде погода у період з 17 по 23 грудня. Нічна тем�

пература до �17  °С очікується з 19 грудня, а 22 вона може сягну�

ти �22  °С. Вдень переважно від �3  °С до �7 °С, хоча 21 грудня мо�

же бути �13 °С. 17�19 грудня можливі опади у вигляді снігу.

¡ÓˇÍ‡
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ОВЕН
Висока кар'єрна активність очікує типових Овнів у
середині грудня. Зараз успіх буде залежати від то�
го, наскільки активно і рішуче ви будете домагати�
ся своїх цілей і відстоювати власні інтереси. Ви та�
кож зможете успішно вирішувати питання,
пов'язані з веденням власного бізнесу, а також
справи, що стосуються боргів, кредитів, управлін�
ня чужими грошима. Удача буде супроводжувати
вас у навчанні та здобутті вищої освіти.

ТЕЛЕЦЬ
Розташування планет вказує на зростання потягу
до нових знань, вражень та пригод. Це хороший
період для навчання, особливо самостійного,
проведення дослідів, експериментів. Також вда�
лий час для активного відпочинку, подорожей.
Варто налагоджувати стосунки з партнером по
шлюбу, поглиблювати стосунки. Нові знайомства
можливі, але важливо стежити за тим, щоб у них
були справжні почуття, а не тільки пристрасть і фі�
зичний потяг. 

БЛИЗНЮКИ
У типових представників вашого зодіакального
знака помітно зросте схильність до ризику і при�
год. Зараз можна і потрібно приймати сміливі рі�
шення, але робити це слід максимально відпові�
дально, прораховуючи можливі наслідки, як пози�
тивні, так і негативні. У цей період можна вносити
коректування в розпорядок свого дня, міняти
службові обов'язки, а при необхідності й місце ро�
боти. Зараз вам також буде простіше справляти�
ся зі складними завданнями у своїй діяльності, то�
му не відкладайте їх у довгий ящик.

РАК
Цей період принесе типовим Ракам багато ро�
мантики. Ви добре будете розуміти, що хочете от�
римати від романтичних відносин і який партнер
вам потрібен. Не варто боятися проявляти трохи
більше ініціативи, від цього ваше особисте життя
стане лише динамічнішим. В існуючих стосунках
збільшиться прагнення до зміцнення зв'язку, не
виключено виникнення бажання узаконити їх. Ви
можете самі виявити ініціативу або отримати таку
пропозицію від партнера.

ЛЕВ
Вам доведеться витрачати більше часу на домаш�
ні справи і врегулювання сімейних питань. При
цьому ви з охотою станете братися за виконання
цих обов'язків. Це відмінний час для того, щоб на�
вести лад у своєму будинку перед зустріччю Но�
вого року: провести генеральне прибирання, зро�
бити невеликий ремонт або зайнятися переста�
новкою меблів. Це час також вдалий для роман�
тичних побачень, особистої творчості й спілкуван�
ня з дітьми.

ДІВА
Цей період принесе багато спілкування. Ви змо�
жете завести багато нових знайомств, поспілку�
ватися з великою кількістю цікавих людей. Ймо�
вірні романтичні зустрічі, ви частіше будете отри�
мувати компліменти, зросте ваш успіх у проти�
лежної статі. Приймайте запрошення на побачен�
ня, якщо ви вільні й хочете почати серйозний лю�
бовний роман. Кожна із зустрічей в цей час може
призвести до початку стосунків. 

ТЕРЕЗИ
Розташування планет вказує на прагнення до
зміцнення фінансового становища. Зараз для вас
буде важливим не стільки розмір доходу, скільки
його стабільність. Вам захочеться бути впевнени�
ми у завтрашньому дні, тому це непоганий час для
того, щоб почати збирати гроші. Ви також можете
успішно зробити покупки для дому, причому будь�
якого масштабу. Придбання допоможуть вам зро�
бити будинок затишнішим і комфортним для жит�
тя. Подорожі зараз можуть стати для вас джере�
лом нових знайомств.

СКОРПІОН
Цей період принесе типовим Скорпіонам жваве
спілкування. У розмовах ви будете прямо й від�
крито висловлювати свою думку, що може збіль�
шити кількість суперечок. Намагайтеся не пере�
старатися в захисті своєї правоти, відстоюйте
свою думку спокійніше. У цьому випадку дискусії
будуть продуктивними. Цей час підходить для то�
го, щоб проявляти особисту чарівність, щось змі�
нювати в своїй зовнішності, стилі одягу. 

СТРІЛЕЦЬ
Підвищеної активності зажадає фінансова сфера.
Зараз ви зможете активно заробляти, якщо буде�
те використовувати свою напористість і енергій�
ність. Не менш активними можуть виявитися й
витрати, тому намагайтеся уважніше контролю�
вати свій особистий бюджет. В цей час варто біль�
ше часу приділяти приємним для вас справам, це
допоможе швидко відновити сили і уникнути пога�
ного настрою. 

КОЗЕРІГ
Ваша активність буде досить високою. Ви відчує�
те прилив сил і життєвої енергії, тому вам складні�
ше буде всидіти на одному місці. Це хороший пе�
ріод для занять спортом.Час сприятливий для
спілкування з друзями. Також протягом цього пе�
ріоду вас буде супроводжувати удача в реалізації
власних планів і проектів. Займаючись улюбле�
ною справою в спокійній обстановці, ви будете
відчувати гармонію і душевний комфорт.

ВОДОЛІЙ
Активний відпочинок і спілкування з природою бу�
де відмінним способом провести час. Це дозво�
лить вам уникнути стресів і перенапруги, своєчас�
но відновити резерви свого організму. Викорис�
товуйте свою чарівність для того, щоб досягти ус�
піху в кар'єрі. У цій сфері вас зараз буде супровод�
жувати удача. Цей час чудово підходить для спіл�
кування та розваг разом з друзями. Колективний
відпочинок дасть вам не менше позитивних емо�
цій, ніж перебування на природі.

РИБИ
Цей період принесе типовим Рибам багато нових
ідей, помітно підсилить активність в їх здійсненні.
Можливо, не всі плани виявляться перспективни�
ми, але за рахунок своєї ділової хватки ви встигне�
те спробувати втілити багато з них. Щось обов'яз�
ково вийде і призведе до гарних результатів. Са�
ме завдяки вашій активності цей період можна
вважати вдалим. Він підходить для подорожей,
спілкування з іноземцями. Удача чекає вас також в
навчанні. У цей час не виключені цікаві зустрічі з
впливовими або відомими людьми.

ГОРОСКОП
9 грудня � 21 грудня

11112222

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

(можлива доставка
067�168�79�43)

(один�60, два по 55, 
від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ТА
ОРГТЕХНІКИ

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

044�592�95�36, 04598�6�11�56
067�168�79�43, 063�867�74�96,

095�401�16�81
velad@ukr.net

Погода

Кожен із нас
по�своєму реа�
гував на появу
першого снігу:
хтось нарікав,
хтось радів, як
якомусь диву. Та
нікого він не за�
лишив байду�
жим. Зима дій�
сно має диво�
вижну здатність
навіть в морозну
погоду бути не�
перевершено
блискучою та
щедрою на світ�
лі емоції. Ма�
буть, в цьому
переконані й
учасники проек�
ту "Позитивний
погляд", які по�
бачили зиму са�
ме такою.  
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Скористайтеся можливістю безкоштовно розмістити
оголошення в єдиній базі вакансій та резюме
на веб�порталі Боярської міської ради

www.boyarka�inform.com 
Тел. для довідок (04598)�47�0�79

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ ТА ТИХ, ХТО ШУКАЄ РОБОТУ!
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Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку 
(м. Боярка). 

Жінка 21�29 років. 
Знання ПК на рівні користувача.

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 2000. Графік роботи � 5/2. 

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, 
(050)400-00-65

Вдовіченко 
Світлана Ніколаєвна

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОВК"
ОХОРОНА,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
м. Боярка, 

вул. Молодіжна, 26
Тел.: 093-813-35-72, 

098-468-16-80, 
(04598) 3-52-87

e-mail: perf@3g.ua
Ліцензія АВ №393463 МВС України  від 28.08.2008 р.


