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Вибори – виборами, але ті-
шить факт, що після їх завер-
шення комунальні служби, на 
відміну від політичних меценатів, 
працюватимуть як і раніше. Адже 
внаслідок перевиконання до 
міського бюджету замість запла-
нованих 11 млн. грн. надійшло 
27 млн. грн. Дякувати бюджет-
ній реформі, відтепер міський 
бюджет зростає і за рахунок над-
ходжень від податків за продаж 
тютюну, алкоголю та бензину.

Це дозволило міській раді 
спрямувати кошти на виконан-
ня ряду необхідних робіт.

РЕМОНТ ЛІНІЙНОЇ – ПОДБАЛИ ПРО 
ЗАВОДЧАН

Вулиця Лінійна з часу по-
яви на теренах Боярки заводу 
«Іскра» завжди була основним 
руслом для руху заводчан. Зго-
дом естафету «Іскри» підхопив 
завод «Вентс». Значна кількість 
з 2 тисяч його працівників, як і 
раніше, користуються вулицею 
Лінійною, коли йде на роботу та 
повертається додому.

Нещодавно за кошти з місь-
кого бюджету вулицю було капі-
тально відремонтовано. Праців-
никам заводу тепер буде зручніше.

ЗАТИШОК ПРИЙШОВ У ДВОРИ 
Вперше в історії міста цього 

століття проведено асфальтуван-
ня пішохідних зон прибудинко-
вих територій. На проведення 
робіт, виконаних комунальни-
ками, було виділено кошти. 

За інформацією, наданою 
КП «Боярське ГВУЖКГ», вико-

нано роботи біля будинків: Гого-
ля, 52 та 52-а, 78, Дежньова, 5 та 
50/61, Молодіжній, 59, 65, 67, 69, 
74, 77, Полярній, 10, Лінійній, 
28, Чернишевського, 2, Яблуне-
вій, 2 та Незалежності, 1, 10-а та 
15 та Білогородській, 25, 27, 144. 
За сприятливих умов найближ-
чим часом заасфальтують прибу-
динкову територію біля будинків 
по вул. Білогородській, 21, 23. 

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

Цього року було заплановано 
встановити на території Боярки 
11 дитячих майданчиків. Один з 
найбільших було встановлено на 
території парку ім. Шевченка. Це 
стало приємним доповненням до 
зусиль активістів, завдяки яким у 
парку з’явилась нова ошатна алея. 
До речі, за словами в. о. началь-
ника КП «Боярське ГВУЖКГ» 
Олега Солов’я, цей майданчик 
згодом буде доповнено ще кіль-
кома ігровими елементами, що 
зробить його прекрасним місцем 
для дитячого дозвілля.

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
РЕКОНСТРУЮЮТЬ

У минулому номері «Бо-
ярка-інформ» вже писала про 
виділення коштів на ремонт, в 
тому числі й капітальний, ме-
реж вуличного освітлення.

За інформацією комуналь-
ників, роботи з ремонту вже ви-
конано у пров. Жовтневому, по 
вул. Лінійній, Печерській, Са-
довій, Фрунзе, Чкалова, Сагай-
дачного та Білогородській, 45.

ОСІНЬ – ЧАС БЛАГОУСТРОЮ
Початок осені ознаменувався небувалою 

активністю комунальних служб. Цьому є як 
мінімум два пояснення: збільшення надхо-
джень до міського бюджету та наближення 
місцевих виборів. 

СТРІЛКИ – НАЗАД. КРАЇНА – ВПЕРЕД
Нагадуємо жителям міста, 

що в ніч на 25 жовтня 2015 
року, о 4:00 в Україні про-
водиться перехід на зимовий 
час. Стрілку годинника по-
трібно перевести на годину 
назад.

Це вже вдруге вибори 
припадають на день, коли 
уся країна переводить стріл-
ки годинників назад. Спо-
діваємось, зайва година сну 
нікому не завадить. 

Хода єдності з нагоди Дня 
захисника Вітчизни рушила до 
обеліска Слави в парку Перемо-
ги. Учасники поклали квіти, а 
також хвилиною мовчання вша-
нувати пам’ять загиблих воїнів.

Урочисту частину районно-
го заходу розпочала голова Ки-
єво-Святошинської районної 
держадміністрації Мирослава 
Смірнова. Вона привітала всіх зі 

святом та наголосила: «Кожен з 
нас відповідальний за країну. 
Тому ми повинні об’єднатися в 
єдину рушійну силу». 

До привітань долучилися ра-
йонний комісар Олег Гончарук, 
приватний підприємець та во-
лонтер Олександр Тигов, учас-
ник АТО Олександр Слободюк. 
Міський голова Боярки Тарас До-
брівський зазначив: «Ми повинні 

цінувати та берегти один одного, 
адже в єдності – наша сила».

Учасникам АТО вручили 
подяки та нагороди, побажали 
сили та мужності. 

Також за участі солістів та 
художніх колективів Боярки та 
Києво-Святошинського райо-
ну проведено концерт, а всіх ба-
жаючих частували солдатською 
кашею та юшкою.

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА

14 жовтня 2015 року від центру творчості молоді «Оберіг» до парку Перемоги по вулиці Біло-
городській з величезним прапором у руках пройшли сотні школярів, учасники АТО, представни-
ки влади та жителі міста. Отець Димитрій, настоятель Свято-Покровського храму, благословив 
та окропив всіх присутніх. 

Дізнайся більше на 
www.boyarka-inform.com

25 жовтня 2015 року з 08:00 
до 20:00 проводитимуться черго-
ві місцеві вибори. З собою треба 
мати паспорт або тимчасове по-
свідчення громадянина України. 
Без пред’явлення цих документів 
ви не зможете проголосувати.

На місцевих виборах ви як 
член територіальної громади 
обираєте міського голову та де-
путатів Боярської міської, Киє-
во-Святошинської районної та 
Київської обласної рад. Таким 
чином кожен із нас отримає на 
виборчій дільниці 4 бюлетені. 

Слід пам’ятати: обираючи 

кандидата, ви автоматично ви-
бираєте політичну силу, яку він 
представляє.

Голосувати можна лише за 
адресою реєстрації свого житла, 
а якщо ви у день виборів виїдете 
за межі свого населеного пунк-
ту і не повернетеся до 20:00, то 
втратите право голосу. Обмеже-
не право голосу мають також ті 
виборці, які голосуватимуть на 
дільниці в лікарні, якщо вони 
не повідомили ДВК своєї зви-
чайної дільниці до 19.10.2015 
про бажання голосувати там.

Якщо у запрошенні виборця є 
відмітка про постійну нездатність 

пересуватися самостійно, але він 
бажає проголосувати на своїй 
виборчій дільниці, то йому слід 
письмово або особисто повідо-
мити про своє бажання відповід-
ну ДВК до 12:00 24 жовтня 2015.

У день голосування будь-
які зміни до списку виборців 
не вносяться навіть на підставі 
рішення суду, а ДВК має право 
лише виправляти неточності та 
технічні описки в уточненому 
списку виборців – неправильне 
написання прізвища, імені, по 
батькові, дати народження, но-
мера будинку чи квартири.

ПАМ’ЯТКА ВИБОРЦЮ
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З лютого споживачі газу Київ-
ської області мають змогу за єди-
ним номером: (044) 36-46-104 
або поштою contact@kv.104.ua 
повідомити фактичні показники 
лічильника, проконсультуватися 
щодо тарифів, поставити питан-
ня про порядок оплати за нада-
ні послуги, дізнатись стан свого 
особового рахунку, залишити 
заявку оператору на виклик май-
стра, контролера та отримати 
консультації з питань пільг, суб-
сидій, переоформлення докумен-
тів, ремонту обладнання і багато 
іншого.

Найчастіше споживачі те-
лефонують для повідомлення 
фактичних показань лічиль-
ника (більше половини усіх 
звернень). Ця процедура необ-
хідна для того, щоб компанія 
мала інформацію про реальне 
споживання газу клієнтом та 
могла робити йому об’єктивні 
нарахування. Також споживачі 
звертаються за консультацією 
стосовно пільг, оплати та звірки 
особового рахунку.

Іноді клієнти нарікали на 
важкість додзвону до Контакт-
центру, особливо в «пікові» пе-
ріоди, коли споживачі отриму-
ють рахунки на оплату і кількість 
дзвінків зростає в рази. Тому 
управління клієнтського серві-
су, в міру навантаження на лінії, 
додатково збільшувало кількість 
операторів. На сьогодні спожи-
вачів Київщини обслуговує 11 
операторів контакт-центру. 

Найактивнішими корис-
тувачами послуг Контакт-
центру є пристоличні райони 
області – Києво-Святошин-
ський (понад 30 % від загаль-
ної кількості), Броварський та 
Вишгородський райони.

КОНТАКТ-ЦЕНТР «КИЇВОБЛГАЗУ»

При виявленні пожежі або ознак горіння на виборчій дільниці 
негайно повідомте Службу порятунку за номером «101» при цьому 
надайте основні відомості, такі як: номер виборчої дільниці, адре-
су об’єкта, вказати кількість поверхів на об’єкті, місце виникнення 
пожежі, ситуацію, що склалася, наявність людей на об’єкті, наяв-
ність на об’єкті співробітника ДСНС, місцезнаходження та стан 
бюлетенів, а також повідомте своє прізвище. 

До моменту прибуття перших підрозділів слід вжити першо-
чергові заходи по евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та 
збереження матеріальних цінностей (насамперед бюлетенів).

Ці прості та легкі у виконані заходи допоможуть забезпечити 
пожежну безпеку та у разі виникнення горіння швидко та опера-
тивно відреагувати на надзвичайну ситуацію.

Києво-Святошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

ПОЖЕЖА НА ДІЛЬНИЦІ – ДЗВОНІТЬ 101

Згідно з розпорядженням 
міського голови Тараса Добрів-
ського, у Боярці – одній з перших 
у районі – розпочато опалюваль-
ний сезон. 

12 жовтня відбувся запуск 
міських котелень. Цього ж дня 
було подано тепло до Боярської 
ЗОШ № 4, яка підключена до 
котельні «Космос».

Внаслідок аварій на тепло-
трасах тепло не вдалося вчасно 

подати на будинки по вул. Бі-
логородській 134, 144, 43, 41. 
Комунальники працювали над 
усуненням аварій.

13 жовтня подала тепло ко-
тельня «Арксі», що по вул. 40 ро-
ків Жовтня. Першими це відчу-
ли школярі та вчителі Боярської 
ЗОШ № 3. Решта шкіл міста має 
власні автономні котельні.

З питань, які виникають з 
приводу опалення, звертайтеся 
до диспетчера за тел.: 43-257. 

РОЗПОЧАТО ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

15 жовтня в актовій залі 
Боярської ЗОШ № 3 відбувся 
анонсований раніше попередній 
розгляд матеріалів містобудів-
ної документації за участі фа-
хівців проектного інституту ДП                
УДНДІПМ «Діпромісто».

Про роботу над проектом 
розповіла головний архітектор 
проекту Ганна Айлікова. Вона 
детально зупинилась на плану-
вальних обмеженнях існуючої 
громадської та житлової забу-
дови, які вплинули на роботу 
над проектом. Також було за-
значено, що обмежена терито-
рія міста диктувала свої умови 
проектантам.

Під час розробки Генпла-
ну розглядали перспективний 
розвиток міста з прилеглими 
територіями, які будуть вклю-
чені до меж міста. Було вказа-
но ділянки, які планувалися 
бід багатоповерхову забудову у 
вигляді кварталу.

У концепції Генплану, за-
пропонованого фахівцями, 
було враховано кількість існу-
ючого населення та можливі 
перспективи щодо розширен-
ня меж міста.

ПРОЕКТАНТИ ОТРИМАЛИ «ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ»

Громадськість представ-
ляла активна частина жителів 
міста. Приємно було бачити в 
залі зацікавлених кандидатів 
на посаду міського голови та 
кандидатів у депутати Бояр-
ської міської ради. Саме цим 
людям, принаймні якійсь час-
тині з них, згодом доведеть-
ся вирішувати долю не лише 
генплану, а й всієї Боярки.

Тому прозвучало чимало 
дуже слушних пропозицій, які 
проектанти пообіцяли враху-
вати при завершенні розробки 
містобудівної документації.

Зокрема, порушувалися 
питання місця розташування 

такого необхідного для Боярки 
шляхопроводу через залізни-
цю, питання інфраструктури, з 
огляду на значну її зношеність 
та можливість нової забудови.

Було озвучено необхідність 
збільшення зелених насаджень, 
яких місту нині не вистачає. Зо-
крема, за рахунок ділянки лісу 
без зміни цільового призначення.

Ідея створення на терито-
рії міста індустріального парку, 
озвучена одним з міських акти-
вістів, також була дуже цікавою.

Тож фахівці «Діпроміста» 
отримали непросте «домашнє 
завдання», аби задовольнити 
вимоги міста та його жителів.

Презентація містобудівної документації, а саме: «Внесення змін до проекту 
Генерального плану м. Боярка» відбудеться 

12 листопада 2015 року о 17:00 в актовій залі Боярського НВК 
«Гімназія – ЗОШ I ст.» (вул. Сєдова, 7)

12 жовтня 2015 року в Киє-
во-Святошинському центрі соці-
ально-психологічної реабілітації 
населення відбувся практичний 
семінар, присвячений Дню за-
хисника України «Взаємні очіку-
вання. Відверта розмова». У цен-
трі уваги на цьому заході були 
учасники АТО.

У цікавій формі, з викорис-
танням тренінгових методик, 
відбулося виявлення запиту 
різних соціальних груп стосов-
но одна одної. Свої очікування 
щодо оптимізації процесу ре-
адаптації до мирного життя та 
соціалізації наших воїнів форму-
лювали наступні групи: «Влада», 
«Соціальні служби», «Учасники 
АТО» та «Громада». 

Команду влади (куратор – 
директор ЦСПР Ангеліна Лах-

тадир) представляли головний 
спеціаліст відділу соціальної, 
професійної адаптації та психо-
логічної реабілітації Державної 
служби у справах ветеранів війни 
та учасників АТО Сергій Войчук, 
фахівець із зв’язків з громадськіс-
тю Боярської міської ради Ольга 
Харченко, начальник військо-
во-облікового столу Анатолій 
Стороженко. Соціальні служби 
(куратор – психолог, заступник 
директора ЦСПР Ганна Яценко) 
представляли в.о.директора Ки-
єво-Святошинського районного 
центру зайнятості Олена Буна-
кова та провідний фахівець цьо-
го закладу Людмила Чоповська, 
а також директор Києво-Свято-
шинського центру соціальних 
служб для сімей, дітей та молоді 
Оксана Мельниченко. Від учас-
ників АТО (куратор – соціаль-

ний педагог ЦСПР та учасник 
АТО Андрій Коваленко) були 
Андрій Назаренко, Сергій Вац-
ко та Анна Скачко (дружина 
учасника АТО). Найбільш пред-
ставницькою була команда, що 
уособлювала громаду (куратор 

– фахівець із зв’язків з громад-
ськістю, модератор заходу Марія 
Кириленко). Дружньо працюва-
ли Наталія Долгова, Альона Сус-
лова, Денис Губашов, Вікторія 
Трофімова, Олександр Косячен-
ко, Юлія Апостолова, Наталія 
Серватович, Олександр Колле, 
Андрій Борисенко.

Не обійшлося без диску-
сій і досить емоційних обго-
ворень, але наприкінці захо-
ду всі дійшли висновку, що 
такі зустрічі вкрай потрібні 
хоча б раз у квартал. Важ-
ливо також, щоб напрацю-

вання учасників семінару не 
залишилися марними. Най-
ближчим часом взаємні очі-
кування різних соціальних 

груп будуть проаналізовані та 
оприлюднені.

Інформаційо-аналітична 
служба ЦСПР

ВЗАЄМНІ ОЧІКУВАННЯ. ВІДВЕРТА РОЗМОВА
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О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
На території Київської області проводиться місячник добро-

вільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, спеціаль-
них засобів з 01 жовтня до 01 листопада 2015 року. 

Шановні громадяни, у кого знаходиться зброя, яка залиши-
лась від родичів чи знайдена, або є інформація про наявність 
незаконної зброї та боєприпасів ВВВ. З питань щодо добровіль-
но здачі зброї та боєприпасів звертайтеся до дозвільної системи        
Києво-Святошинського РВ за адресою:
м. Боярка, вул. Жовтнева, 22, кабінет № 1 або за телефонами:
(067) 22-00-770, (093) 99-00-192.

Технологія Open Spaсe
Відкритий Простір (Open 

Spaсe) – це креативний метод дис-
кусій у великих групах, який за-
стосовується для пошуку рішень у 
проблемних ситуаціях. Цей метод 
активно використовується в різних 
куточках світу і є надзвичайно діє-
вим і доречним інструментом у гру-
повій роботі. Відкритий простір діє 
завдяки високому рівню зацікавле-
ності учасників, яку направляє від-
повідальність і надихає свобода.

До заходу було запрошено пред-
ставників комунальних підпри-
ємств міста, навчальних та культур-
них закладів, членів громадських 
організацій, підприємців, держ-
службовців, депутатів міської ради. 
Через ЗМІ також було запрошено 
взяти участь у заході усіх бажаючих. 
Отже на початку зустрічі в залі зі-
бралось біля 70 осіб. 
Хід процесу Open Spaсe:

Зі вступним словом до присутніх 
звернувся міський голова Т. Добрів-
ський. Він наголосив, що вперше в 
історії Боярки відбувається публічне 
обговорення бюджету міста у такому 
прогресивному форматі. 

Ведуча Олена Балуєва пояснила 
структуру і принципи формування 
бюджету, поінформувала про зміни, 
що відбулися в бюджетному законо-
давстві у 2015 році та продемонстру-
вала додатковий фінансовий ресурс, 
який з’явився в результаті прове-
дення реформи, а також наголосила 
на перевагах, які отримає громада за 
умов об’єднання. 

Модератор повідомив про мету 
зустрічі, принципи і послідовність 
дій при обговоренні теми. Учасни-
ки пропонували свої ідеї проектів: 
записували теми на аркушах і роз-
міщали на стіну свою тему. Таким 
чином було сформовано порядок 
денний. Кожен учасник зустрічі сам 
обирав, в обговоренні якого запро-
понованого проекту взяти участь. 
Деякі брали участь у роботі кількох 
груп. Хід обговорення тем проектів 
відображався в спеціальних прото-
колах.

Після закінчення обговорення 
учасник з кожної групи мав мож-
ливість презентувати свій проект. 
Робота над проектами завершилася 
визначенням плану дій.

«Відкритий простір» тривав без 
перерви понад три години. Одно-
часно обговорювалось 27 проектів, 
які були об’єднані в 17 протоколів, 
10 з них були презентовані. 

Також з’ясувалось, що деякі 
із запропонованих проектів вже 

ПРО БЮДЖЕТ — ВІДКРИТО
включено до бюджету цього року і 
перебувають на стадії проектуван-
ня або навіть укладання договорів 
з підрядниками. Це, з одного боку, 
свідчить про те, що бюджетні кошти 
витрачаються на важливі і потрібні 
для громади напрямки, а з іншо-
го – демонструє недостатню по-
інформованість боярчан про події, 
які відбувається в місті, про роботу 
органів місцевого самоврядування, 
Відсутність достовірної інформації 
дає підставу для підозр і недовіри до 
влади, для викривлення реального 
стану речей. 

Доповідачі презентували ряд 
проектів, які потребують страте-
гічного підходу. Це, наприклад, 
проект Н. Скакодуб «Створення 
в місті культурно-мистецького 
просвітницького центру», який 
включає розбудову відповідної інф-
раструктури і проведення низки за-
ходів; проект Т. Добрівського «Здо-
ровий спосіб життя! Здорова нація!», 
розрахований на 3 роки з залучен-
ням коштів державного бюджету та 
інвесторів, у рамках якого можливе 
будівництво міського стадіону, ба-
сейну, фізкультурно-спортивного 
комплексу, забезпечення діяльнос-
ті міського центру розвитку спор-
ту; проект З. Виборної «Створення 
органів самоорганізації населення», 
на переконання автора тільки бояр-
чани спільними зусиллями зможуть 
створити найкраще життя для себе 
та своїх дітей.

Також було проведено рейтинг 
заявлених проектів. Вирішено про-
довжити обговорення в інтернеті 
до 1 грудня, щоб всі бажаючі могли 
долучитись до процесу формування 
головного фінансового документу 
громади на наступний рік. 

Перелік проектів, заявлених на 
заході «Відкритий простір» з резуль-
татами рейтингу.

1. Надземний чи підземний пе-
реїзд на ст. Боярка (10)

2. Реконструкція водопровідно-
каналізаційних мереж міста (10)

3. Каналізування старої частини 
міста (7)

4. Встановлення відеокамер 
біля сміттевих майданчиків багато-
поверхових будинків (7)

5. Переведення на індивідуаль-
не опалення будинків по вул  Що-
рса, Маяковського, Ворошилова, 
23, 26 (6)

6. Придбання мініконтейнерів 
для сміття в кожен двір приватного 
сектора (6)

7. Утеплення і реконструкція фа-
саду міського Будинку культури (6)

8. Будівництво басейну (5)
9. Реконструкція старої частини 

міста (дороги, тротуари, розвиток 
інфраструктури) (5)

10. Безкоштовне харчування ді-
тей у дитячих садочках (4)

11. Створення органів самоор-
ганізації населення (4)

12. Транспортне сполучення 
між новою та історичною частина-
ми міста. Запровадження маршруту 
громадського транспорту.(3)

13. Тротуари біля школи в істо-
ричній частині міста (3)

14. Реконструкція кінотеатру (3)
15. Здоровий спосіб життя! Здо-

рова нація! (3)
16. Очищення ставків та віднов-

лення санаторно-курортних зон (3). 
17. Придбання акустичної апа-

ратури для міських заходів та місь-
кого автобусу для транспортного 
забезпечення культурніх, спортив-
них та соціальних заходів. (3)

18. Культурно-мистецький про-
світницький центр (3)

19. Ремонт існуючих дитячих 
майданчиків (2)

20. Встановлення світлофору 
Білогородська-Сагайдачного, об-
лаштування переходів біля ЗОШ 
№3, (2)

21. Облаштування велодоріжок 
в місті. Забезпечення зручного зїзду 
з бордюрів для інвалідів. (2)

22. Благоустрій парку Щевчен-
ка і прилеглих територій: велодо-
ріжки, урні, місця для пікніка(по 
прикладу м. Ірпінь). Благоустрій 
зони відпочинку в боярському лісі: 
урні, доріжки, вказівники, міста 
для кемпінгів та пікніків. (2)

23. Фінансування пільгового 
навчання дітей з малозабезпечених 
сімей в міській школі мистецтв (2)

24. Розвиток інфраструктури іс-
торичної частини міста. Тенісний 
корт. (2)

25. Конкурс соціальних проек-
тів та підтримка їх реалізації (1)

26. Освітлення в старій частині від 
моста до вул Східної (1)

27. Утеплення фасадів дитячих 
садочків та заміна вікон (1)

28. Проведення молодіжного 
фестивалю ім. Коваленка (1)

Долучаймося до голосування 
за представлені та пропонуємо 
свої проекти для обговорення!

Пропозиції до бюджету 2016 
можна надавати  до 1 грудня 2015 
року до Боярської міської ради за 
адресою: вул. Білогородська, 13, 
каб. № 10 або на 

e-mail: xph68@i.ua

Як повідомили «Боярка-інформ» 
в ГУ ДСНС у Київській області, 18 
жовтня до оперативно-диспетчер-
ської служби Києво-Святошинсько-
го району надійшло повідомлення 
про ліквідацію пожежі, яка трапи-
лася у м. Боярка по вулиці Гоголя, 
78. Після приїзду рятувальників 
стало відомо, що склалася дуже 
дивна ситуація. 

Зранку, поки всі спали, в 
квартирі на восьмому поверсі 
9-поверхового будинку ви-
никло задимлення (за попе-
редніми даними, спричинене 
палінням у ліжку одного з чо-
ловіків). Полум’я у квартирі 
не було, та через їдкий запах 
чадного газу, внаслідок отру-
єння, загинули п’ять мешкан-
ців квартири – 34-річна жінка 
та її неповнолітні діти: дочка 
2012 року народження та сини 
2012 та 1998 року народження 
та 33-річний чоловік. Ще один 
чоловік 1984 року народження 
у непритомному стані направ-
лений до Боярської централь-
ної районної лікарні. 

За повідомленням прес-
служби ГУМВС України в 
Київській області, того ж дня 
близько восьмої години ранку 
до чергової частини Києво-
Святошинського райвідділу 
міліції на лінію «102» надійшло 
повідомлення від диспетчера 

пожежної частини про те, що 
в одній з квартир багатоповер-
хового будинку в місті Боярка 
сталася пожежа. 

При огляді тіл слідів насиль-
ницької смерті не виявлено. За 
попередніми даними, смерть 
людей настала від отруєння 
чадним газом.

Господар квартири, який 
врятувався, розповів, що на-
передодні разом з товаришем 
та старшим сином після роботи 
випивали спиртні напої. Піс-
ля чого всі пішли спати, а він 
заснув на кухні, що його і вря-
тувало. Вранці сусід, який мав 
його відвезти на роботу, не зміг 
додзвонитися і піднявся у квар-
тиру. Відкривши двері, він по-
бачив, що все в диму, і викли-
кав пожежників.

За вказаним фактом відкри-
то кримінальне проваджен-
ня за ч. 2 ст. 270 (порушення 
встановлених законодавством 
норм пожежної безпеки, якщо 
воно спричинило загибель лю-
дей) Кримінального кодексу 
України. Причина займання 
встановлюється. Досудове 
слідство триває.

В. о. міського голови Олек-
сандр Горін наголосив, що Бо-
ярська міська рада надасть всі-
ляку моральну та матеріальну 
допомогу і підтримку родичам 
загиблих. 

ЗАДИМЛЕННЯ ЗАБРАЛО 
ЖИТТЯ 5 ЛЮДЕЙ

8 жовтня 2015 року в актовому залі Боярської ЗОШ № 5 відбулась творча дискусійна зустріч за техно-
логією «Відкритий простір» на тему: «Обговорення проекту міського бюджету на 2016 рік», або «Плануємо 
бюджет разом» (цей захід теж можна вважати певною фокус-групою).

10 жовтня біля ЦТМ «Оберіг» у 
всій красі було розгорнуто вели-
чезний рушник єднання «Єдине 
місто – єдина Україна». 

Вихованці ЦТМ «Оберіг» 
разом з учасниками фестивалю 
ім. І. Коваленка та батьками і 
викладачами об’єдналися нав-
коло вишиваного оберегу. До 
такого флешмобу долучилися: 
міський голова Тарас Добрів-
ський, директор ЦТМ «Обе-
ріг» Надія Скакодуб, директор 
ЦСПР Ангеліна Лахтадир та 
президент фестивалю ім. І. Ко-
валенка Марія Кириленко.

Після цього в «Оберезі» 

стартував Всеукраїнський мис-
тецький молодіжний фестиваль 
імені Івана Коваленка конкур-
сом читців «Сила слова». Участь 
у конкурсі взяли близько 50 
читців різних вікових категорій 
з нашого району, Київської та 
Полтавської областей. 

Це вже четвертий фестиваль, 
традиційно він відбувається за 
підтримки Боярської міської 
ради. Міський голова Тарас 
Добрівський щиро привітав 
учасників з початком фестива-
лю і наголосив, що фестиваль – 
один з брендових заходів міста, 
які проводяться у Боярці і ство-
рюють ауру позитиву. 

НАШ ОБЕРІГ – РУШНИК ЄДНАННЯ

Генеральним планом м. Боярка 
передбачено ділянку площею 10 га 
під розміщення міжнародного кар-
діохірургічного центру та розши-
рення Центральної районної лікар-
ні, згідно з прийнятим рішенням 
Києво-Святошинської ради п’ятого 
скликання від 22.05.2007мр. № 
117-09-V «Про будівництво в районі 
міжнародного кардіохірургічного 
центру та розширення Центральної 
районної лікарні».

Цим рішенням було виріше-
но звернутись з клопотанням до 
Національного аграрного уні-
верситету (зараз Національний 
університет біоресурсів і при-
родокористування України) про 
передачу до земель запасу Бояр-
ської міської ради для потреб те-
риторіальних громад району з зе-
мель лісового фонду Боярського 
лісництва ВСП НАУ «Боярська 
ЛДС» (зараз ВП НУБіП Украї-
ни «Боярська ЛДС») (квадрат 19) 
земельної ділянки площею 10 га 
(ліси І категорії) під розміщення 
міжнародного кардіохірургічного 
центру та розширення Централь-
ної районної лікарні.

Витягом з протоколу засідан-
ня № 1 вченої ради Національ-

ного аграрного університету від 
30.08.2007 р. ухвалено надати зго-
ду на вилучення із земель запасу 
лісового фонду Боярського лісни-
цтва ВСП НАУ «Боярська ЛДС» 
(квадрат 19) земельної ділянки 
площею 10 га, яка вказана на 
фрагменті схеми, (ліси І категорії) 
до земель запасу Боярської місь-
кої ради під розміщення міжна-
родного кардіохірургічного цен-
тру та розширення Центральної 
районної лікарні у відповідності 
до вимог чинного законодавства.

Генеральний план – це міс-
тобудівна документація, призна-
чена для обґрунтування довго-
строкової стратегії планування та 
забудови території м. Боярка.

Наголошуємо, що відповід-
но до п. 5 ст. 27 Лісового кодексу 
України, розпорядження земля-
ми лісового фонду України є ви-
ключною компетенцією Кабінету 
Міністрів України, незалежно в 
межах чи за межами населеного 
пункту.

Якщо Київською обласною 
державною адміністрацією не 
будуть знайдені шляхи реа-
лізації даного проекту, то цю 
територію, яка визначена під 
розміщення міжнародного кар-

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОВІДОМЛЯЄ:
діохірургічного центру та роз-
ширення Центральної районної 
лікарні (квадрат 19 земельної ді-
лянки площею 10 га), можливо 
буде передбачити під лісопарко-
ву зону (рекреаційного призна-
чення) міста Боярка.

У разі приєднання до межі міс-
та Боярка іншої прилеглої тери-
торії лісового фонду, дана тери-
торія буде використовуватись як 
лісопаркова зона (рекреаційна) 
без зміни функціонального при-
значення для задоволення потреб 
суспільства в лісових ресурсах. 
Ліс – тип природних комплексів, 
у якому поєднуються переважно 
деревина та чагарникова рослин-
ність з відповідними ґрунтами, 
трав’яною рослинністю, тварин-
ним світом, мікроорганізмами та 
іншими природними компонен-
тами, що взаємопов’язані у сво-
єму розвитку, впливають один на 
одного і на навколишнє природне 
середовище. 

Головний спеціаліст з питань 
архітектури Романюк А. О. 

Головний спеціаліст з питань 
землевпорядкування 

Севериненко Т. О. 



4 23 жовтня 2015
№ 21 (279)ОФІЦІЙНО

 Про затвердження Статуту Ко-
мунального Закладу «Боярський 
міський  Центр розвитку спорту» 
на 2015 рік у новій редакції

Керуючись п. 30 ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Кому-
нального Закладу «Боярський 
міський Центр розвитку спор-
ту» на 2015 рік у новій редакції 
(зі Статутом можна ознайоми-
тись на сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka-inform.com).

2. Доручити в. о. директора 
Комунального Закладу «Бояр-
ський міський Центр розвитку 
спорту» Пацьорі Д. В. здійсни-
ти необхідні заходи, пов’язані 
із внесенням змін до Статуту та 
державною реєстрацією змін до 
установчих документів.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови від-
повідно до функціонального 
розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 66 сесія 
РІШЕННЯ № 66/3004

від 12 жовтня 2015 року  м. Боярка

Про встановлення вартості 
платних послуг, що надавати-
муться КЗ «Будинок культури Бо-
ярської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської 
області» на 2015-2016 рік

Керуючись пп 2 п б). ст. 28 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», від-
повідно до Постанови КМУ від 
12.11.2011 року № 1271, на під-
ставі листа керівника КЗ «Бу-
динок культури» Іванової Т. С. 
щодо платних послуг, що на-
даватимуться закладом у 2015-
2016 році, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити розмір що-
місячної плати за послуги, що 
надаватимуться КЗ «Будинок 
культури Боярської міської 
ради Києво-Святошинсько-
го району Київської області» в 
2015-2016 рр. у розмірах:

• за навчання дітей у гуртку 
хореографії – 120 грн. на місяць 
за одну дитину; 

• за навчання дітей у гуртку 
прикладного мистецтва – 50 
грн. на місяць за одну дитину;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  13 жовтня  2015 року   № 56/2 
м. Боярка

• за навчання дітей у гуртку 
Петриківського розпису – 50 
грн. на місяць за одну дитину;

• за навчання дітей у гуртку 
вокально-естрадного співу – 50 
грн. на місяць за одну дитину; 

• за навчання дітей у цирко-
вому гуртку – 50 грн.на місяць 
за одну дитину;

• заняття в гуртку здоров’я – 
шейпінг:

 діти – 50 грн. на місяць за 
одну дитину

дорослі – 150 грн. на місяць 
за одного дорослого.

2. Встановити додаткові 
пільги з оплати за послуги , а 
саме:

• дітям сиротам – безко-
штовно;

• дітям, батьки яких воюють 
в зоні АТО – безкоштовно;

• дітям-переселенцям та бі-
женцям із зони АТО – безко-
штовно;

• дітям з багатодітних сімей – 
25 % від вартості послуг;

• дітям напівсиротам – 25 % 
від вартості послуг;

• дітям, які займаються в бу-
динку культури понад 3 роки – 
50 % від вартості послуг.

 3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови  О. В. 
Красовського.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ    О. Д. ГОРІН

Про внесення змін до рішен-
ня  позачергової 54 сесії  Бояр-
ської міської ради VI скликання  
від 06.01.2015 року  № 54/2578 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік» 

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 
26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VI скликання від 
06.01.2015 року № 54/2578 «Про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2015 рік, враховуючи лист 
заступника начальника управ-
ління фінансів Києво-Свято-
шинського району Петренко Т. 
М. від 30.09.2015 р. № 04-10/374, 
від 08.10.2015 р. № 04-10/398 
згідно з офіційним висновком 
фінансово-економічного від-
ділу про перевиконання до-
ходної частини загального 
фонду бюджету міста за підсум-
ками 9 місяців від 02.10.2015 р.                                                                       
№ 01-15/310, в якому зафік-
совано сума перевиконання в 
розмірі 2 247 442,96 грн., для 
забезпечення фінансування 
першочергових видатків бю-
джету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1.1. Збільшити доходи місь-
кого бюджету по КДК 41037003 
Субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на про-
ведення виборів депутатів місце-
вих рад та сільських, селищних, 
міських голів на 126 197,00 грн.

1.2. Збільшити видатки місь-
кого бюджету по КФК 250203 
КЕКВ 2282 на проведення ви-
борів народних депутатів міс-
цевих рад, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів 
в 2015 році на 126 197,00 грн.

2.1. Збільшити план надхо-
джень загального фонду місь-
кого бюджету за рахунок пере-
виконання доходної частини 
загального фонду за підсумками 
9 місяців 2015 року 2 247 442,00 
грн. згідно додатку.

2.2. Збільшити видатки за-
гального фонду міського бюдже-
ту за рахунок перевиконання до-
ходної частини загального фонду 
за підсумками 9 місяців 2015 року 
на суму 2 033 997,00 грн., а саме:

по КФК 090412 КЕКВ 2730      
збільшити асигнування на           
60 000,00 грн.

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на 
500 000,00 грн. (дотація КП 
«БГВУЖКГ» на погашення за-
боргованості по водопостачанню 
перед КП «Боярка-Водоканал»)

по  КФК 100203  КЕКВ 2610   
збільшити  асигнування на                  
1 222 997,00 грн. 

по  КФК  110502  КЕКВ 2240   
збільшити асигнування на                  
32 000,00 грн. 

по  КФК 130112   КЕКВ 2610   
збільшити  асигнування на                
180 000,00 грн.

по  КФК 130112   КЕКВ 2210   
збільшити  асигнування на            
39 000,00 грн. 

3. Встановити профіцит за-
гального фонду міського бю-
джету в сумі 213 445,00 грн., на-
прямком використання якого 
є передача коштів із загального 
фонду до спеціального фонду 
(бюджет розвитку).

4. Встановити дефіцит спе-
ціального фонду міського бю-
джету в сумі 213 445,00 грн., 
напрямком покриття якого ви-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 66 сесія
РІШЕННЯ № 66/2997

від 12 жовтня 2015 року   м. Боярка

значити надходження коштів 
із загального фонду міського 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку)

5. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджет роз-
витку) за рахунок передачі із 
загального фонду міського бю-
джету до спеціального (бюдже-
ту розвитку)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                          
213 445,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
капітальне будівництво мереж 
вуличного освітлення )

6. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджет роз-
витку) за рахунок залишку ко-
штів на початок 2015 року в сумі 
230 481,00 грн.,  а саме:

по КФК 150101  КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на             
217 905,00 грн.(капітальні 
трансферти  КП «БГВУЖКГ» 
на капітальне будівництво 
мереж вуличного освітлення- 
207 905,00грн., виготовлення 
проекту будівництва дитячого 
майданчика з штучним по-
криттям  за адресою: вул. Біло-
городська, 19 – 10 000,00 грн.)

по КФК 250404 КЕКВ 2281  
збільшити асигнування на            
3 076,00 грн. (топографо-геоде-
зичні роботи за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Т. Шевченка, 82)

по КФК 250404 КЕКВ 3110 
збільшити асигнування на                   
9 500,00 грн. (придбання елек-
троколуна для будинку культури).

7. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету  в межах пла-
нових асигнувань:

по КФК 100102 КЕКВ 3210  
зменшити асигнування на                    
10 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капі-
тальний ремонт електричного ВРП 
за адресою: вул. Білогородська, 25)

по КФК 100201 КЕКВ 3210  
збільшити асигнування на                
10 000,00 грн. ((капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на виго-
товлення проекту «Улаштування 
другого вводу електропостачан-
ня котельні по вул. 40 років Жов-
тня, 49-а, м. Боярка)

8. Виділити з міського бю-
джету у вигляді субвенції до ра-
йонного бюджету кошти в сумі 
106 670,00 грн., а саме:

36 000,00 грн. – придбання 
2-х інтерактивних дошок для 
ЗОШ 1-111 ст. №4

48 800,00 грн. – на розроб-
ку режимних карт для коте-
лень ДНЗ «Іскорка», «Берізка», 
«Спадкоємець», «Джерельце»; 

21 870,00 грн. – на встанов-
лення єдиного вузла обліку газу 
для котельні ДНЗ «Казка».

Зобов’язати керівників ви-
щезазначених закладів надати 
відповідні документи для уточ-
нення вартості робіт та товарів.

Укласти з Києво-Святошин-
ською районною радою угоду 
про передачу коштів спеціаль-
ного фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) у вигляді 
субвенції на здійснення видат-
ків, зазначених в п. 8 відповідно 
до уточнених на підставі  нада-
них документів сум видатків.

9. Внести відповідні зміни 
до додатків 1, 2, 3, 6, 7 «Рішення 
про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік».

10. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на пер-
шого заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про прийняття до комуналь-
ної власності територіальної гро-
мади м. Боярка паркового міст-
ка, що розташований у парку ім. 
Т. Шевченка м. Боярки, з метою 
здійснення  надійної та безпеч-
ної експлуатації

Керуючись Законами Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про бла-
гоустрій населених пунктів», 
враховуючи Правила благо-
устрою території міста Бояр-
ка, затвердженими рішенням 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ 

    позачергова 66 сесія
РІШЕННЯ № 66 /3000

від 12 жовтня 2015 року   м. Боярка

Боярської міської ради від 
24.11.2011 р.   № 14/701, з ме-
тою необхідності забезпечення 
надійної та безпечної експлуа-
тації аварійного містка у парку 
ім. Т. Шевченка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної 
власності територіальної гро-
мади м. Боярка     парковий міс-
ток, що розташований у парку 
ім. Т. Шевченка м. Боярка.  

2. Визначити балансоу-
тримувачем паркового міст-
ка комунальне підприємство 
«Боярське головне виробниче 
управління житлово-комуналь-
ного господарства»

3. Доручити комунальному 
підприємству «Боярське го-

ловне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства»: 

1) визначити балансову вар-
тість паркового містка у парку 
ім. Т. Шевченка відповідно до 
норм чинного законодавства; 

2) провести реконструкцію 
та благоустрій паркового містка 
у парку ім. Т. Шевченка.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови згід-
но розподілу обов’язків та на 
постійну депутатську комісію з 
питань житлово-комунального 
господарства, енергозбережен-
ня, благоустрою міста.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про встановлення КП 
«БГВУЖКГ» вартості платних пос-
луг, що не входять до тарифів з 
утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій

Розглянувши звернення в. 
о. начальника КП «БГВУЖКГ» 
Солов’я О. В. від 29.09.2015 р. № 
876 про встановлення вартості 

платних послуг, що не входять 
до тарифів з утримання будин-
ків, споруд та прибудинкових 
територій, а саме: надання по-
переднього погодження на 
утеплення фасадів житлових 
будинків, що знаходяться на 
балансі КП «БГВУЖКГ», керу-
ючись п. а) пп. 2 ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ЬВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість платних 
послуг, що не входять до тарифів 
з утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій, а саме: 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 жовтня 2015 року     № 57/4
м. Боярка

надання попереднього погоджен-
ня на утеплення фасадів житло-
вих будинків, що знаходяться на 
балансі КП «БГВУЖКГ»:

• для населення – 156,16 грн.
• для інших споживачів – 

187,97 грн.
2. Дане рішення набирає 

чинності після його затвер-
дження в терміни, передбачені 
чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови з на-
прямку.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ    О. Д. ГОРІН 

Добігає кінця районний чем-
піонат з футболу. У вищій лізі вже 
відомі переможці та переможені. 
Так, за результатами 18 турів у 
турнірній таблиці з 42 очками лі-
дирував ФК «Джуніорс» (Шпить-
ки). Ця команда з 18 ігор провела 
13 виграшних, 3 – внічию та 2 – 
програла. 

На другій сходинці з 41 
очком в активі наші земляки – 
ФК «ПС-Віннер» з Боярки. Ві-
таємо їх з почесним сріблом.

Третє місце посіла команда 

ФК «Гореничі» з 37 очками.
На передостанньому місці се-

ред 10 команд вищої ліги з 15 очка-
ми – боярський ФК «Арсенал».

Ще два боярські клуби 
ФК «Стара Боярка» та ФК 
«ВетеранVENTS» беруть участь 
у змаганнях серед команд дру-
гої ліги, за результатами 20 ту-
рів займаючи відповідно 4 та 5 
рядки у турнірній таблиці. Час 
вирватися на призові місця у 
них ще є. Чи вистачить снаги – 
побачимо. 

СПОРТ

СРІБЛО ВЖЕ Є. ЩО ДАЛІ? АНОНС
24 жовтня о 10:00, ПМК Буча

ФК «Сокіл-2» (Михай-
лівка-Рубежівка) – 
ФК «Стара Боярка»

25 жовтня о 12:00, 
міський стадіон Боярки 

ФК «ВетеранVENTS»
(Боярка) – 
ФК «Нептун» (Забір’я).

Підтримаймо наших!



523 жовтня 2015
№ 21 (279) НОВА ІСТОРІЯ

Про хід підготовки житлово-
комунального господарства м. 
Боярка до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2015-2016 рр.

Керуючись Законом Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та заслухавши 
доповідь заступника міського 
голови О. Д. Горіна щодо необ-
хідності виконання завдань по 
підготовці до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 рр., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома до-
повідь заступника міського 
голови О. Д. Горіна про хід ви-
конання заходів щодо підго-
товки житлово-комунального 
господарства міста до роботи в 
осінньо-зимовий період 2015-
2016 років прийняти до відома 
(довідка додається). 

2. Керівникам комунальних 
служб міста продовжити під-
готовку міських комунальних 
об’єктів до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 років.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком. 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ     О. Д. ГОРІН

Додаток
до рішення виконавчого комі-

тету
від13.10.2015 р. № 56/1 

ДОВІДКА
про хід підготовки житлово-ко-

мунального господарства м. Боярка 
до роботи в осінньо-зимовий період 
2015-2016 рр.

Відповідно до рішення Виконав-
чого комітету Боярської міської ради 
від 12.05.2015 р. № 25/1 «Про затвер-
дження заходів щодо підготовки КП 
«БГВУЖКГ» до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2015-2015 рр., було за-
тверджено основні заходи з підготов-
ки міського господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. 
та надані відповідні доручення кому-
нальним підприємствам, а також ін-
шим закладам м. Боярка.

Було передбачено виконання 
робіт по: 

• житловому фонду: (112 житло-
вих будинків): ремонт внутрішньо-
будинкових мереж електро-, водо-, 
теплопостачання та водовідведен-
ня, ремонтно-будівельні роботи;

• тепловому господарству: підго-
товка котельні «Космос», «40 років 
Жовтня» та теплових мереж;

• благоустрою: виконання дорож-
ніх робіт, знесення та кронування 
дерев, вуличне освітлення, чистка 
ливнеприймачів, підготовка доріг до 
експлуатації в зимовий період, інше. 

На виконання робіт, передбаче-
них заходами, тільки на придбання 
матеріалів потрібно було біля 1,8 
млн. грн. Враховуючи фактичні фі-
нансові можливості, проводилися 
першочергові роботи.

Станом на 12.10.2015 р. прове-
дено відповідні роботи:
КП «БГВУЖКГ»

Житловий фонд
Підготовлені паспорти готов-

ності 112 житлових будинків з 112, 

що складає 100 % будинків, які пе-
ребувають на балансі КП «Боярське 
ГВУЖКГ», та акти готовності тепло-
вого господарства, а саме: дві котель-
ні «Космос» та «40 років Жовтня» та 
топкова по вул. І. Франка, 104.

Теплове господарство.
Опалення житлових будинків м. 

Боярка забезпечується котельнями 
«Космос» за адресою: вул. Незалеж-
ності, 9, новозбудованою котельнею 
за адресою: вул. 40 років Жовтня, 49.

Котельня 40 років Жовтня – тех-
нічно підготовлена до роботи; про-
ведено встановлення приладів облі-
ку газу після проходження чергової 
державної перевірки, забезпечує 
централізованим теплопостачан-
ням  – 33 ж/б (з них три кооператив-
них), 9 об’єктів бюджетної сфери 
(ЗОШ № 3) та 27 інших споживачів, 
загальна протяжність теплових ме-
реж складає 13,5 км, з 2439 квартир 
житлового фонду 862 мають індиві-
дуальне опалення (35 %).  

Котельня «Космос» – технічно 
підготовлена до роботи; проведено 
встановлення приладів обліку газу 
після проходження чергової держав-
ної повірки, забезпечує централізо-
ваним теплопостачанням 65 ж/б (з 
них три кооперативних), 5 об’єктів 
бюджетної сфери (ЗОШ № 4, жіноча 
консультація) та 17 інших спожива-
чів, загальна протяжність теплових 
мереж складає 5,1 км, з 1669 квартир 
житлового фонду 602 мають індиві-
дуальне опалення (36 %).  

Повністю з індивідуальним опа-
ленням 17 житлових будинків, а саме: 
вул. Білогородська, 51, к. 1-5, вул. 
Білогородська, 134-а, вул. Білогород-
ська, 17; вул. Калініна, 50, вул. Ка-
лініна, 56/3; вул. Лазо, 12; вул. Ком-
сомольців 20-х років, 1-а та 1-б; вул. 
Франка, 102; вул. Незалежності, 23.
Проблемні питання:

• затримується виконання робіт 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 жовтня 2015 року     № 56/1
м. Боярка

Нову експозицію, присвя-
чену подіям сучасної України – 
Євромайдану – та АТО на сході 
України, було представлено пер-
шим відвідувачам 17 жовтня.

Велелюдне зібрання відкри-
ла директор музею Любов Крав-
ченко. «Мовчати про ці події ми 
не маємо права. Про них потріб-
но говорити вголос, – наголоси-
ла Любов Федорівна. – Колек-
тив музею довго працював над 
концепцією нової експозиції. І, 
мабуть, у нас нічого не вийшло 
б, якби не ви, дорогі наші поміч-
ники-учасники АТО, волонтери, 
художники і просто добровольці. 
Я вдячна кожному із вас за те, 
що відгукнулись на прохання 
музею, що знайшли час поспіл-
куватись з науковими співробіт-
никами і передали до музею до-
рогі вам реліквії». 

Експозиція, за словами пра-
цівників музею, лише початок 
великої науково-пошукової та 
просвітницької діяльності за-
кладу. Попереду ще дуже багато 

роботи. 
Голова Києво-Святошин-

ської райдержадміністрації 
Мирослава Смірнова, вітаючи 
присутніх з відкриттям вистав-
ки, зауважила, що надзвичайно 
приємно бачити у музеї учасни-
ків АТО та волонтерів. «Наші 
діти мають знати живу історію, 
яку бережуть речі, листи, чийсь 
одяг. Хранителями усього цього 
є музеї, двері якого для молодо-
го покоління завжди відкриті». 

Міський голова Тарас До-
брівський також привітав ко-
лектив музею та присутніх 
учасників АТО і волонтерів. Він 
наголосив, що Боярка пиша-
ється своїми героями.

Настоятель Свято-Покров-
ської парафії отець Димитрій 
Присяжний, який з перших 
днів військової агресії опіку-
ється духовним станом укра-
їнських вояків та займається 
волонтерською діяльністю, у 
своєму виступі торкнувся теми 
віроломства з боку Росії та її ім-

перських настроїв, а також на-
голосив на відданості військо-
вому обов’язку наших земляків.

Ведуча – науковий співро-
бітник музею Мар’яна Слєпо-
ва – від імені колективу музею 
висловила вдячність за допо-
могу присутнім учасникам АТО, 
а директор Любов Федорівна 
вручила їм подяки. 

Серед них – наші земляки, 
якими пишається Боярка: 

Назаренко Андрій Олегович, 
нагороджений Президентом 
України орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня; 

Васьковський Юрій Олек-
сійович, заступник голови ГО 
«Воїни АТО Києво-Святошин-
ського району», розпочав свою 
боротьбу за незалежність нашої 
Держави ще з Євромайдану. У 
Фащівці, потрапив в оточення, 
втратив зв’язок з рідними. Дру-
жина запам’ятає ці дві доби на 
все життя.

Вовчок Володимир Іванович. 
Йому служилось важко, адже 

ВІДГОЛОСОК ВІЙНИ – У МУЗЕЇ

Дитячі листи і малюночки, іконки та обереги, милі серцю дрібнички, що лежали у солдатських кишенях 
та нагадували нашим землякам – учасникам АТО про рідну домівку. Це лише невеличка частинка експо-
зиції, яка днями відкрилась у Боярському краєзнавчому музеї.

підрозділ майже весь час був в 
оточенні. Ні волонтерська, ні 
обов’язкова військова допомога 
до них дістатись не мали мож-
ливості. Боєприпаси, харчі та 
одяг доправляли гелікоптером.

Голик Віталій Володимиро-
вич. Головою ГО «Воїни АТО 
Києво-Святошинського райо-
ну» та активно займається во-
лонтерською діяльністю, допо-
магаючи своїм побратимам. У 
зоні АТО був у одній з найгаря-
чіших точок.

Жук Юрій Вікторович. Бойо-
вий шлях проходив через насе-
лені пункти Волноваха та Олек-
сіївка. В Олексіївці довгий час 
довелося стояти посеред поля, 
спати в одній палатці вшістьох, 
навколо оточивши себе мінни-
ми розтяжками. Рятувала групу 
від сильного морозу лише піч-
ка-буржуйка, привезена, що 
дуже символічно, саме з Бояр-
ки.

Качан Дмитро Миколайович. 
Боєць 25-го батальйону тери-
торіальної оборони «Київська 
Русь». Бойовий шлях проходив 
через Артемівськ і Дебальцеве.

Плеханов В’ячеслав Володи-
мирович, який одним із перших 
відгукнувся на прохання і пере-
дав у фонди музею велику кіль-
кість унікальних експонатів.

Слободюк Олександр Мико-
лайович. Щойно постала необ-
хідність боронити кордон Укра-
їни на сході, віддразу записався 
добровольцем. 4 вересня 2014 
року ввечері під час вирівню-
вання ліній оборони в Нікіше-
ному отримав кульове поранен-
ня. Після одужання повернувся 
на передову, на шахту «Бутівка».

Терпіловський Сергій Олек-
сійович. У травні був мобілізо-
ваний в числі другої хвилі, але, 
як виявилось пізніше, він ще на 
Майдані записався доброволь-
цем у зону АТО.

Шевченко Ігор Володими-
рович. Командир відділення 72 
механізованої бригади. Свого 
часу Ігореві довелося побувати 
в Югославії у числі миротвор-
ців, за що отримав звання учас-
ника бойових дій.

щодо відключення теплопостачан-
ня від котельні «Космос» будинків 
по вул. Білогородська, 144, вул. Бі-
логородська, 41, вул. Білогородська, 
43, вул. Білогородська, 134 та під-
ключення цих будинків до мережі 
котельні 40 років Жовтня. Ведеться 
робота щодо підготовки відповід-
них документів для відкриття фі-
нансування вказаних робіт;

• топкова котельня гуртожитку 
по вул. Франка, 104, яка передана 
на обслуговування КП «Боярське 
ГВУЖКГ», нині готується до опа-
лювального сезону.

Відповідно до перевірки Киє-
во-Святошинської ФЕГГ, потрібно 
поновити технічні умови від ПАТ 
«Київоблгаз», розробляється новий 
проект на реконструкцію ВОГ, про-
водиться реконструкція ВОГ. Про-
ект знаходиться на стадії розробки 
у ТОВ «Єврогазмонтаж», дане під-
приємство повинно підготувати 
топкову до роботи в опалювальний 
період 2015-2016 рр. Об’єкт плану-
ється до пуску 15.10.2015 р. 

Відповідно до розпорядження 
голови Києво-Святошинської ра-
йонної державної адміністрації від 
09 жовтня 2015 року № 575 «Про 
початок опалювального сезону у на-
селених пунктах Києво-Святошин-
ського району у 2015-2016 році»: 

котельня «Космос» запущена 
12.10.2015 року; 

котельня 40 років Жовтня запу-
щена 13.10.2015 року.
ДНЗ м. БОЯРКА

Пуск котелень дошкільних на-
вчальних закладів ДНЗ «Берізка», 
«Казка», «Даринка», «Джерельце», «Іс-
корка», «Спадкоємець», «Лісова казка» 
відбувся 07 жовтня 2015 року, відповід-
но до розпорядження міського голови 
№ 02-14/143 від 07.10. 2015 р. «Про по-
чаток опалювального сезону в дошкіль-
них навчальних закладах м. Боярка».

Топкові, що опалюють виконавчий 
комітет Боярської міської ради (вул. Бі-
логородська, 13), Військово-обліковий 
стіл (вул. Білогородська, 13-а), клуб 
інвалідів, субсидія (вул. Дежньова, 62) 
технічно готові, пуск планується про-
вести до 15.10.2015 року.
Києво-Святошинська тепломережа КОР

Обслуговує котельні по вул. 
Яблунева – 4 ж/б; вул. Молодіжна, 
1 –1 ж/б, вул. Київська, вул. Хреща-
тик, санаторій «Барвінок». 

Станом на 12.10.2015 року ко-
тельні технічно готові до опалю-
вального сезону.
Проблемні питання:

За адресою м. Боярка, вул. Мо-
лодіжна, 1, проводяться роботи, де-
монтовано мережу теплопостачан-
ня протяжністю близько 30 метрів, 
що розміщена в каналі під підло-
гою першого поверху поліклініки. 
Неможливо подати теплоносій на 
житловий будинок за адресою: м. 
Боярка, вул. Молодіжна, 1-а.

09.10.2015 р. виконавчий ко-
мітет БМР звернувся до голови 
К-Святошинської РДА з прохан-
ням сприяти відновленню мере-
жі теплопостачання зазначеного 
об’єкту, що знаходиться на балансі 
відділу охорони районної держав-
ної адміністрації. 
ОСББ та ЖБК

Всього на території м. Боярка 
знаходиться 21 ОСББ та ЖБК: 

7- індивідуальне опалення;
5- дахові мінікотельні;
Листи про готовність об’єктів, що 

знаходяться на їх утриманні до роботи 
в осінньо-зимовий період 2015-2016 
рр. надали вісім ОСББ та ЖБК.  

Об’єкти теплопостачання та 
житлового фонду, які знаходяться 
в оперативному управлінні вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради та КП «БГВУЖКГ», ОСББ, 
ЖБК практично готові до пуску.

Подяки від музею за муж-
ність та допомогу у створенні 
експозиції чекають на багатьох 
учасників АТО, які з різних при-
чин не були присутні того дня.

Загалом же експозиція має 
декілька розділів. Сторінка «Іс-
торія Євромайдану. Революція 
Гідності» присвячена участі 
боярчан у тих буремних подіях. 
Там же розміщено інформацію 
про героїв Небесної Сотні, се-
ред яких 4 – жителі нашого ра-
йону і, зокрема, боярчанин Ігор 
Бачинський. 

Сторінка «На Майдані» 
проілюстрована документами, 
пропусками, щитом і каска-
ми учасників Майдану. Роз-
діл «Бійці – боярчани» вміщує 
інформацію про 22 учасників 
АТО. «Броньована допомога 
з району» – ще один розділ, в 
якому розповідається про бро-
нетехніку, відремонтовану та 
відправлену на фронт волон-
терами з Боярки, Тарасівки та 
Крюківщини.

Чимало уваги в експозиції 
приділено волонтерському руху. 
Значний внесок у забезпечення 
наших вояків усім необхідним, 
починаючи від дрібних потреб, 
подаруночків до свят, сухих 
борщиків, теплого одягу і закін-
чуючи броньованою технікою 
зробили наші волонтери. Вони 
допомагають і демобілізованим, 
і їхнім родинам, і переселенцям. 
До речі, того дня подяками му-
зею було відзначено волонтерів 
Любов Лавріненко та Олену 
Суслову.

Ну і нарешті – найнесподі-
ваніший та найінтимніший ку-
точок експозиції називається «З 
кишень солдатів». Тут і дитячі 
віршики, і листи, і ляльки-мо-
танки, і ладанки-іконки-обере-
ги. Усе те, що зігрівало наших 
земляків там.

Дух сучасної цинічної війни 
України з північним сусідом 
передають залишки ручного 
гранатомета, військова форма, 
балаклави, тактичні окуляри, 
рації, бронежилет, залишки 
«Градів» та «Ураганів» та багато 
іншого.
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   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля 4»
10:45 «Міняю жінку - 9»
12:00 ТСН
12:20 М/ф «Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник» (1)
14:00 «Сліпа»
14:40 «Сімейні мелодрами 
- 6»
15:40 «Клініка»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене ко-
хання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/фї «Фортуна Веаса» 
(2)
01:45 Аль Х/ф «Круті хлопці» 

(2)
03:15 ТСН
03:45 «Супергерої «
05:05 «Служба розшуку 
дітей»
05:10 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»
06:00 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:45 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Дивитись усім!
10:00 Труба містера Сосиски
11:00 «Суддя Дредд». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Суддя Дредд». Х/ф
13:35 «Ріддік 3D «. Х/ф
15:45 Факти. День
16:10 «Ріддік 3D «. Х/ф
16:20 «Робокоп». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з Андрі-
єм Куликовим
00:20 «Суддя Дредд 3D». 
Х/ф (2)

02:10 Секретний фронт
03:45 «Революція». Т/с

   Інтер

06:50 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Закохані жінки»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Закохані жінки»
14:00 Новини
14:30 «Судові справи»
15:15 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:50 Новини
18:10 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Аннушка»
01:05 Х/ф «Аварія» (2)
02:45 Т/с «Коли на південь 
відлетять журавлі»
04:10 Т/с «Дурна кров» (2)

   Новий Канал

05:55 Kіds Tіme
05:57 М/c «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани» 1
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
11:30 М/ф «Ранго»
13:40 Х/ф «Нова людина 
павук»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
22:05 Страсті за ревізором
00:35 Х/ф «Загублений рай» 
(2)
03:00 Абзац!
03:55 Служба розшуку дітей
04:00 Зона ночі

   СТБ

06:05 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50 «За живе!»
10:00 «Зіркове життя. 10 спо-
собів схуднути»
10:55 «Битва екстрасенсів 15»
13:10 «Україна має талант!-2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Хата на тата»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Детектор брехні 7»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Ад’ютант його 
превосходительства»(1)
03:55 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:50 «Говорить Україна»
12:00 Реальна містика
13:00 Х/ф «Готель для По-
пелюшки» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Переїзд» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Цар скорпіонів 3: 
Книга мертвих» 
01:50 Події
02:45 «Говорить Україна»
03:45 Зірковий шлях

04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:00 Перша студія
10:20 Д/ф «Румунія, оповід-
ки з цвинтаря»
11:35 Д/ф «Замки Європи»
12:20 Погода
12:25 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
13:00 Новини

13:15 Вікно в Америку
13:50 Т/с «Естонська РСР»
14:50 Казки Лірника Сашка
15:25 Х/ф «Бабуся Бум»
17:05 Чоловічий клуб. Спорт
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Д/ф «Павло Загребель-
ний. До запитання»
02:40 Т/с «Минають дні, 
минають роки»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 2»
10:45 «Міняю жінку - 9»
12:00 ТСН
12:20 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
13:20 «Ворожка»
14:00 «Сліпа»
14:40 «Сімейні мелодра-
ми - 6»
15:40 «Клініка»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
22:00 «Світ навиворіт 6»
23:15 ТСН
00:00 Аль Х/ф «Круті 
хлопці» (2)
01:40 Т/с «Кококо» (2)
03:05 ТСН
03:35 «Супергерої «

05:00 «Служба розшуку 
дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10:05 Громадянська обо-
рона
11:05 «Прибрати Картера». 
Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Прибрати Картера». 
Х/ф
13:45 «Код Костянтина». 
Містичний телесеріал
14:45 «Слідчі». Т/с
15:25 Патруль. Самообо-
рона
15:45 Факти. День
16:20 Патруль. Самообо-
рона
16:45 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська обо-
рона
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Нюхач-2». Т/с
22:35 «Відділ 44». Т/с
23:35 «Морська поліція. 

Спецвідділ». Т/с
03:50 «Революція». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аннушка»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:55 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:25 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кож-
ного»
19:00 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Аннушка»
01:05 Х/ф «Той, що худне» 
(3)

02:40 Т/с «Коли на південь 
відлетять журавлі»
04:05 Т/с «Дурна кров» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/c «Губка Боб - 
Прямокутні Штани» 1
07:15 Kіds Tіme
07:20 Т/с «Друзі»
10:50 Т/с «Не родись 
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:30 Х/ф «Подорожі 
Гуллівера»
22:15 Супермодель по-
українськи
00:05 Абзац!
01:05 ППШ - 2
02:35 Україна чудес
03:20 Зона ночі

   СТБ

05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «За живе!»
10:20 «Зіркове життя. Як 
виховати трансвестита»
11:15 «Битва екстрасенсів»
12:50 «Україна має та-
лант!-2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»

19:55 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
00:05 «Один за всіх»
01:05 Х/ф «Ад’ютант його 
превосходительства»(1)
04:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Загальна тера-
пія 2» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:50 «Говорить Україна»
12:00 Реальна містика
13:00 Т/с «Переїзд» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Загальна тера-
пія 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Переїзд» (3,4 
серії) (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
01:15 Х/ф «Цар скорпіонів 
3: Книга мертвих» (2)
03:15 Події

04:00 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:50 Подорожні
10:45 Д/ф «Жінки-сол-
дати: побачити, що я 
посміхаюсь»
11:50 Погода
12:00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:40 Т/с «Естонська РСР»
14:45 Казки Лірника 
Сашка
14:55 М/с «Друзі-янголи»
15:10 Хочу бути
15:50 Як це?
16:20 Фольк-musіc
17:30 Богатирські ігри
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Війна і мир
22:40 З перших вуст
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Д/ф «О.Мурашко. 
Наспів на крилах мете-
лика»
02:15 Т/с «Минають дні, 
минають роки»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 27 жовтня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:45 «Міняю жінку - 9»
12:00 ТСН
12:20 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
13:20 «Ворожка»
14:00 «Сліпа»
14:40 «Сімейні мелодра-
ми - 6»
15:40 «Клініка»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
22:00 «Життя без обману»
23:15 ТСН
00:00 Т/с «Кококо» (2)
01:40 Веслі Джон у трилері 
«Війна орків» (3)
03:10 ТСН
03:40 «Супергерої «
05:05 «Служба розшуку 
дітей»
05:10 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Служба розшуку 
дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
09:55 Громадянська обо-
рона
10:55 «Гонщик». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Гонщик». Х/ф
13:45 «Код Костянтина». 
Містичний телесеріал
14:45 «Слідчі». Т/с
15:20 Патруль. Самообо-
рона
15:45 Факти. День
16:20 Патруль. Самообо-
рона
16:45 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Нюхач-2». Т/с
22:30 «Відділ 44». Т/с
23:25 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с
03:55 «Ганнібал». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:35 Мультфільм
07:00 Новини

07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аннушка»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:55 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:25 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кож-
ного»
19:00 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Аннушка»
01:05 Х/ф «У пастці часу»
02:55 Д/с «Україна: забута історія»
03:40 Д/с «Великі українці»
04:05 Т/с «Дурна кров» 7

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/c «Губка Боб - 
Прямокутні Штани» 1
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись 

вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху?
20:55 Х/ф «Жінка-кішка» 
(2)
22:55 Аферисти в мережах
00:50 Абзац!
01:50 Служба розшуку 
дітей
01:55 ППШ - 2
03:30 Україна чудес
04:20 Зона ночі

   СТБ

05:40 «Вікна-Новини»
06:15 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:00 «За живе!»
10:15 «Зіркове життя. Тато 
на підборах»
12:05 «Битва екстрасенсів»
13:40 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «МастерШеф - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МастерШеф - 5»
01:40 «Один за всіх»
02:45 Х/ф «Ад’ютант його 
превосходительства»(1)
04:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:50 «Говорить Україна»
12:00 Реальна містика
13:00 Т/с «Переїзд» (3,4 
серії) (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Переїзд» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
03:45 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:50 ДебатиPRO
11:25 «Prіme-tіme» з Ми-
рославою Гонгадзе
11:50 Погода
12:00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Т/с «Естонська РСР»
14:45 Казки Лірника 
Сашка
14:55 М/с «Друзі-янголи»
15:10 Як це?

15:55 Музичне турне
17:10 Спецпроект «Роз-
секречена історія: Україна 
в Другій світовій»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:30 З перших вуст
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Слідство. Інфо
02:15 Уряд на зв’язку з 
громадянами
02:40 Т/с «Минають дні, 
минають роки»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 28 жовтня

TV-МАРШРУТ
Понеділок, 26 жовтня

Свідоцтво про право власності № 15620174 від 27.12.2013 р. на квартиру за адресою: 
Київська обл. Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, 

вул. акад. Шалімова, 86, кв. 14, заг. пл. 34,9 м2, житл. пл. 15,9 м2, 
видане на ім’я Юзишина Ярослава Станіславовича, вважати таким, 

що втратило чинність.



723 жовтня 2015
№ 21 (279) TV-МАРШРУТ
Четвер, 29 жовтня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:45 «Міняю жінку - 9»
12:00 ТСН
12:20 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
13:20 «Ворожка»
14:00 «Сліпа»
14:40 «Сімейні мелодра-
ми - 6»
15:40 «Клініка»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
22:00 «Право на владу»
23:15 ТСН
23:30 «Право на владу»
00:20 Веслі Джон у трилері 

«Війна орків» (3)
02:05 Х/ф «Поміж» (3)
03:25 ТСН
03:55 «Супергерої «
05:10 «Телемагазин»

   ICTV

05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:00 Громадянська обо-
рона
11:05 «Скелелаз». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Скелелаз». Х/ф
13:45 «Код Костянтина». 
Містичний телесеріал
14:45 «Слідчі». Т/с
15:20 Патруль. Самообо-
рона
15:45 Факти. День
16:20 Патруль. Самообо-
рона
16:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір

21:25 «Нюхач-2». Т/с
22:30 «Відділ 44». Т/с
23:30 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с
02:40 Секретний фронт
03:30 «Ганнібал». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:35 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аннушка»
11:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:55 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:25 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»

20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Аннушка»
01:05 Х/ф «Кращий захист»
02:45 Д/с «Україна: забута 
історія»
03:25 Д/ф «Таємниці 
пірамід»
04:05 Т/с «Дурна кров» 7

   СТБ

05:25 «Вікна-Новини»
06:00 «Все буде добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
08:50 «За живе!»
10:00 «Зіркове життя. За-
лишені дітьми»
12:00 «Битва екстрасенсів»
13:20 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Зважені та щасливі - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасли-
ві - 5»
00:45 «Один за всіх»
01:40 Х/ф «Шалений 
день»(1)
02:50 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:50 «Говорить Україна»
12:00 Реальна містика
13:00 Т/с «Переїзд» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Переїзд» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
03:45 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи

06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:55 Війна і мир
10:45 Вікно в Америку
11:05 Ексклюзивне інтерв’ю 
Голови Національного 
банку України Валерії 
Гонтарєвої
11:55 Вересень
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:40 Т/с «Естонська РСР»
14:45 Казки Лірника Сашка
14:55 М/с «Друзі-янголи»
15:10 Хто в домі хазяїн?
15:55 Надвечір’я. Долі
16:50 Світло

17:35 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «Prіme-tіme» з Мирос-
лавою Гонгадзе
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:30 З перших вуст
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Надвечір’я. Долі
02:35 Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ благо-
дійних»
02:55 Т/с «Минають дні, 
минають роки»
05:00 Час-Ч
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:45 «Міняю жінку - 9»
12:00 ТСН
12:20 Х/ф «Між нами, ді-
вчатами» (1)
13:20 «Ворожка»
14:00 «Сліпа»
14:40 «Сімейні мелодрами - 6»
15:40 «Клініка»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене кохання» (1)
19:30 ТСН
20:20 «Вечірній Київ 2015»
22:30 «Світське життя»
23:30 Х/ф «Чорний дрізд» (2)
02:15 Х/ф «Поміж» (3)
03:40 Х/ф «Чорний дрізд» (2)
05:05 Х/ф «Філомена»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:00 Громадянська оборона
11:00 «Охоронець». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Охоронець». Х/ф
13:45 «Код Костянтина». 
Містичний телесеріал
14:45 «Слідчі». Т/с
15:20 Патруль. Самооборона
15:45 Факти. День
16:25 Патруль. Самооборона
16:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Нюхач-2». Т/с
22:30 Що по телеку?
23:25 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с
02:40 Секретний фронт
03:30 «Ганнібал». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:35 Мультфільм

07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Аннушка»
11:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:55 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:25 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Вигнанець»
02:15 Х/ф «Подробиці»
03:00 Т/с «Правдива історія 
про Червоні вітрила» 

   Новий Канал

05:50 Служба розшуку дітей
05:55 Kіds Tіme
05:57 М/c «Губка Боб - Пря-

мокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Супермодель по-
українськи
18:00 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
20:55 Половинки
22:25 Суперінтуїція
00:05 Стенд-Ап шоу
01:00 Х/ф «До чорта любов»
02:55 Абзац!
03:50 Зона ночі

   СТБ

05:45 Х/ф «34-й швидкий»(1)
07:15 «Зіркове життя. Діти 
розлучень»
08:15 «Зіркове життя. Жіночі 
слабкості чоловіків»
09:10 Х/ф «Подаруй мені 
життя»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
19:55 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-8»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-8»
00:20 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)

03:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:50 «Говорить Україна»
12:00 Реальна містика
13:00 Т/с «Переїзд» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «З чистого арку-
ша» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
03:45 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада» (1)
04:35 Події
05:20 Т/с «Загальна терапія 
2» (1)

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:55 Війна і мир
10:45 Д/ф «Кузьма 
Дерев’янко. Генерал Пере-
моги»
11:50 Погода
11:55 Д/ф «Відчути Макао»
12:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:40 Т/с «Естонська РСР»
14:45 Казки Лірника Сашка
14:55 М/с «Друзі-янголи»
15:10 Школа Мері Поппінс
15:50 Спогади
16:15 Театральні сезони
16:50 Віра. Надія. Любов
17:45 Чоловічий клуб
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Перша студія. Спецп-
роект до Міжнародного Дня 
політв’язня
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Музичне турне
03:00 Т/с «Минають дні, 
минають роки»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 30 жовтня

   Телеканал 1+1

06:50 «Смачна хімія. Середови-
ще перебування»
07:45 «Гроші»
09:00 «Світське життя»
10:00 ТСН
11:00 «Маша і ведмідь» (1)
11:50 «Маленькі гіганти»
14:20 «Вечірній Київ 2015»
16:30 «Вечірній квартал 2015»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал 2015»
23:15 «Що? Де? Коли? 2015»
00:30 Х/фї «Остання людина на 
Землі» (1)
02:20 «Шість кадрів»
03:15 Х/фї «Остання людина на 
Землі» (1)
04:40 «Смачна хімія. Середови-
ще перебування»

   ICTV

05:20 Факти
05:45 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»
06:30 Стоп-10
07:15 Провокатор
09:05 Секретний фронт
10:05 Антизомбі
11:00 Дістало!
12:00 Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська оборона
13:10 Інсайдер
14:10 «Нюхач-2». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Під-
сумки з Костянтином Стогнієм
20:05 «Таксі». Х/ф
21:55 «Таксі-2». Х/ф
23:40 «Форест Гамп». Х/ф
02:20 «Пропащі хлопці-3. Спра-
га». Х/ф (2)
03:35 Секретний фронт

   Інтер

06:00 «Подробиці»

06:55 «Мультфільм»
07:20 «Жди меня. Украина»
08:40 «Школа доктора Комаров-
ського»
09:30 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
11:25 Програма «Кохання з 
першого погляду» 8 с.
12:25 Т/с «Зозуля» 
16:15 Х/ф «Сусіди за розлучен-
ням»
18:10 Х/ф «Я буду чекати тебе 
завжди»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Я буду чекати тебе 
завжди»
22:20 Т/с «Ангел в сердце» 
02:25 Х/ф «Звуки шуму»
04:05 «Подробиці»
04:35 Х/ф «Стежки-доріжки»

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme
06:07 М/c «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»

08:00 Kіds Tіme
08:02 Хто зверху - 3
10:00 Ревізор
13:10 Страсті за ревізором
15:45 Хто зверху? - 4
17:40 Х/ф «Хоббіт: Несподівана 
подорож»
21:00 Х/ф «Хоббіт: Пустище 
Смауга» (2)
00:10 Х/ф «Сновиди» (3)
02:00 Х/ф «Загублений рай» (2)
04:10 ППШ - 2
05:40 Зона ночі

   СТБ

06:10 Х/ф «Цілком пропа-
щий»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 «Хата на тата»
12:05 Т/с «Коли ми вдома»(1)
14:55 «Зважені та щасливі - 5»
19:00 «Х-Фактор - 6»
22:45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»

02:05 Х/ф «Цілком пропа-
щий»(1)
03:55 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:15 Т/с «Загальна терапія 2» (1)
08:50 Відверто з Машею Єфро-
сініною
10:00 Зірковий шлях. Субота
11:00 Х/ф «З чистого аркуша» (1)
13:00 Т/с «Замок на піску» (2)
15:00 Події
15:20 Т/с «Замок на піску» (2)
17:10 Т/с «Моє нове життя» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Моє нове життя» (1)
21:50 Х/ф «Готель для Попе-
люшки» (1)
00:00 Зірковий шлях
01:00 Відверто з Машею Єфро-
сініною
02:00 Події
02:50 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)

04:20 Події
05:00 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Погода
06:25 У просторі буття
07:00 Підсумки
07:20 Погода
07:25 На слуху
07:50 Вертикаль влади
08:20 АгроЕра. Підсумки
08:35 Гумористичний клуб «Зо-
лотий гусак»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:15 М/с «Друзі-янголи»
09:40 Хочу бути
10:00 Зроблено в Європі
10:30 Книга ua
10:55 Д/ф «У часи імператор-
ського палацу»
11:45 Світло
12:25 Український корт
12:55 Баскетбол. Чемпіонат 

України. «Динамо» - «Інфіз-
Баскет»
15:15 Богатирські ігри
16:20 Чоловічий клуб
16:55 Хокей. Чемпіонат України. 
«Донбас» - «Юність»
19:35 Д/ф «Журналіст і масовий 
вбивця»
20:30 На пам’ять
21:00 Новини
21:30 Прем’єра. Поліція
22:20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Від першої особи. Під-
сумки
01:10 Погода
01:20 Музичне турне
02:25 Д/ф «Відчути Макао»
02:55 Т/с «Минають дні, мина-
ють роки»
05:35 Новини

Субота, 31 жовтня

Неділя, 1 листопада
   Телеканал 1+1

06:00 «Життя без обману»
06:55 «Що? Де? Коли? 2015»
08:00 «Українські сенсації»
09:00 Лотерея «Лото-Забава»
09:40 Маріччин кінозал. Муль-
тфільм
09:50 «Маша і ведмідь» (1)
10:05 ТСН
11:00 «Світ навиворіт 6»
12:15 «Інспектор Фреймут 2»
13:40 «Міняю жінку»
15:00 «Чотири весілля 4»
16:25 «Розсміши коміка»
17:25 М/ф «Сімейка Крудз» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Маленькі гіганти»
23:20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
23:30 «Світське життя»
00:30 Х/ф «Зелена кофтина» (1)
02:30 Х/ф «День Подяки» (1)
03:55 «Шість кадрів»
05:25 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:55 Факти

06:25 М/с «Том і Джері у дитин-
стві»
06:45 «Спіді-гонщик». Х/ф
09:30 Зірка YouTube
10:45 Дивитись усім!
11:45 Труба містера Сосиски
12:45 Факти. День
13:05 «Відкрийте, поліція!». Х/ф
15:10 «Таксі». Х/ф
17:00 «Таксі-2». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20:35 «Таксі-3». Х/ф
22:20 «Таксі-4». Х/ф
00:10 «Скелелаз». Х/ф
02:10 «Охоронець». Х/ф
03:55 Секретний фронт

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:05 «Мультфільм»
06:30 Х/ф «Іван Васильович змінює 
професію»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілейний «

11:00 Х/ф «Я буду чекати тебе 
завжди»
14:45 Т/с «Ангел в сердце» 
19:00 Програма «Кохання з першо-
го погляду» 8 с.
20:00 «Подробиці тижня»
21:50 Інтерв’ю Прем’єр-міністра 
України Арсенія Яценюка
22:00 Х/ф «Сусіди за розлученням»
00:00 «Великий бокс. Евген Хітров 
- Джош Лютеран»
01:00 Х/ф «Джон Рабе»
03:25 Д/с «Україна: забута історія»
04:10 «Подробиці тижня»

   Новий Канал

05:45 Kіds Tіme
05:50 М/c «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Х/ф «Подорожі Гуллівера»
08:55 Kіds Tіme
08:57 Х/ф «Сахара»
11:35 Х/ф «Хоббіт: Несподівана 
подорож»
14:50 Х/ф «Хоббіт: Пустище 
Смауга»
18:00 Х/ф «Хоббіт: Битва п’яти 

воїнств»
21:00 Х/ф «Хеллбой: Герой з 
пекла» (2)
23:15 Х/ф «Жінка-кішка» (2)
01:15 Х/ф «Сновиди» (3)
03:00 Україна чудес
04:40 Зона ночі

   НТН

05:20 Х/ф «Звинувачується 
весілля» (1)
06:40 Т/с «СБУ. Спецоперація» (1)
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди карного розшуку». 
Слідами «Душителя»
12:00 «Круті 90-ті»
12:55 Х/ф «Пограбування по-
італійськи» (1)
14:55 «Розсміши коміка»
16:50 «Легенди карного розшуку»
19:00 Т/с «Слід саламандри»
23:00 Х/ф «Везучий» (2)
00:55 Х/ф «День мумії» (3)
02:20 Х/ф «Клятва» (2)
04:20 «Речовий доказ»
04:45 «Легенди бандитського 
Києва»

   СТБ

05:30 Х/ф «Екіпаж»(1)
07:50 «МастерШеф - 5»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:50 «МастерШеф - 5»
14:55 «Х-Фактор - 6»
15:15 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром України»
15:40 «Х-Фактор - 6»
19:00 «Битва екстрасенсів 15»
21:15 «Один за всіх»
22:25 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01:15 «Детектор брехні 7»
02:05 Х/ф «Екіпаж»(1)
04:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:40 Події
07:30 Реальна містика
09:15 Т/с «Замок на піску» (2)
13:00 Т/с «Моє нове життя» (1)
16:50 Т/с «Андрійко» (2)

19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19:40 10 хвилин з прем’єр-
міністром
20:00 Т/с «Андрійко» (2)
21:50 Х/ф «Клуши» (2)
00:00 Зірковий шлях
01:50 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
(1)
05:50 10 хвилин з прем’єр-
міністром

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:10 Погода
07:20 Шеф-кухар країни
08:05 Погода
08:15 Світ on lіne
08:40 Тепло.Ua
09:00 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 М/с «Друзі-янголи»

10:15 Школа Мері Поппінс
10:40 Спогади
11:10 Твій дім
11:55 Д/ф «Вільна людина Андрій 
Сахаров»
14:00 Фольк-musіc
15:30 Чоловічий клуб. Бокс
16:55 Хокей. Чемпіонат України. 
«Донбас» - «Юність»
19:35 Театральні сезони
20:05 Т/с «Білявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 ГОГОЛЬ FEST» 15
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Музичне турне
02:35 Т/с «Минають дні, минають 
роки»
05:35 Новини

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

Реєстраційне свідоцтво 
КІ № 971 від 23.10.2006 р.

Віддруковано в ПП 
 “Видавництво “Слово”. 

Тираж 5000 прим. 

Замовлення 

Овен
Під час складання нових планів проявляйте обереж-

ність, обмежте свої витрати. Скористайтесь нагодою 
проявити свої здібності, заявити про свої таланти. Втім, 
утримайтесь від поспішних заяв, непродуманих виступів. 
Подолати можливі неприємності допоможуть самокон-
троль, зібраність, самодисципліна.

Телець
Не доводьте проблеми до конфліктних ситуацій. Пошу-

ки виходу із них заберуть у вас сили, час і відвернуть увагу 
від планів та вирішення нових завдань. Докладайте мак-
симум зусиль, щоб подолати тиск, який чинитимуть ваші 
суперники. Заради діла вам, можливо, доведеться змінити 
своє рішення, піти на компроміс.

Близнюки
Розраховуючи свої майбутні плани, зважайте, на кого 

ви можете покластися. Остерігайтеся незапланованих захо-
дів і невідомих компаній. Для досягнення успіху проявляй-
те повагу до чужих інтересів та планів, дійте дипломатично. 
У переговорах цінуйте дружбу та хороші стосунки.

Рак
Як справжньому господарю свого слова, вам слід від-

мовитися від деяких обіцянок, а інші навпаки – підтвер-
дити. Це допоможе знайти підтримку друзів чи партнерів 
та уникнути певних неприємностей. Перш ніж стартувати, 
знайдіть собі надійного партнера. Поодинці ви не зможете 
вистояти в складній ситуації.

Лев
У вашому житті відбудуться великі зміни. Щоб впора-

тися з ними і досягти успіху, вам необхідно кардинально 
змінити свої погляди, подивитися на події під іншим кутом 
зору. Настане сприятливий час для вирішення спірних пи-
тань, далеких відряджень, відкритих заяв, реклами. Стежте 
за словами і не обіцяйте зайвого.

Діва
Відчуття певного застою вимагає від вас змінитися та 

знайти нові цілі. За порадою зверніться до друзів та близь-
ких. Вони можуть надихнути вас на щось цікаве. Особливу 
увагу потрібно звернути на фінансові питання. Не вкладай-
те гроші в те, що не мало успіху, не давайте гроші тим лю-
дям, які вас призвели до втрат.

 ТОВ «МЕТАЛЕВІ МЕБЛІ» 
запрошує на роботу:

• Оператора верстатів ЧПК
(бажано з досвідом роботи)

• Оператора верстатів для згинання 
металу з програмним керуванням

• Фрезерувальника
• Маляра на дільницю 
порошкового покриття

• Підсобного робітника на дільницю 
порошкового покриття

адреса:  м.Боярка,
вул. 40 років Жовтня, 36
тел.: (04598) 43-140
           (044) 406-07-92

e-mail: met.mebli@ukr.net
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ЖБК «ВОСХОД»

грн

Техобслуговування ліфтів, підрядник КП «Ліфт сервіс» 6693

Вивезення тв.побут.відходів, підрядник КП «БГВУЖКГ» 6474,1

Нарахована з/п для обслуговуючого персоналу 11729,54

Нарахування на з/п 2696,66

Електроенергія в місця заг. користування 2488,51

Послуги банку 836,18

Амортизація ОФ 4522

Поточні витрати (аварійна чистка каналізації, 
інвентар, канцтовари тощо)

1000

На капітальний ремонт 2050

РАЗОМ 38490,00

Загальна площа квартир 12290,60

Площа квартир І-го поверху, м2 1 295,40

Площа квартир без І-го поверху, м2 10995,20

всі витрати без ліфта для всіх мешканців 2,60

витрати на ліфт 2-9 поверхів 0,60

разом для 2-9 поверхів 3,20

З 01.12.2015 року тарифи на утримання будинку та прибудинкової 
території становитимуть:

для мешканців 1 поверху   - 2,60 грн за 1 м2;
для мешканців  2-9 поверхів - 3,20 грн за 1м2.
До тарифу входять такі статті витрат:

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися за 
тел.: 40-017, 46-523 або за адресою: м.Боярка, 

вул.Білогородська, 45, кімната правління.
Правління ЖБК «Восход»

Терези
Можливе несподіване знайомство з потрібною людиною. У 

вас з’являться нові захоплення та корисні зв’язки. Придивіться 
уважно до людей,які вас оточують. Не дозволяйте іншим зв’язати 
себе зобов’язаннями й обіцянками. Спочатку зробіть власні ви-
сновки, а потім зважуйтесь на якісь кроки.

Скорпіон
Доведеться виконувати чужі вказівки, що може викликати 

у вас обурення і позначиться на настрої. Якщо ви не стримаєте 
свої емоції, то можете почати небезпечну для вас боротьбу. На 
вашому шляху з’являться перешкоди. Для їх подолання потрібно, 
в першу чергу, змінити себе та свої погляди. 

Стрілець
Для того, щоб знайти вихід із скрутного становища, потрібно 

змінити світогляд. На вас чекає багато зустрічей та переговорів. 
Щоб змінити свої погляди та пріоритети, слід дізнатися думку 
інших людей. З’явиться можливість змінити своє життя, заявити 
про свої амбіції. 

Козеріг
Ви почнете пошук нових цілей. Врахуйте всі допущені рані-

ше помилки, а також свій досвід, поради друзів і партнерів. Вам 
потрібно навчитися правильно оцінювати інших людей, знахо-
дити собі справжніх друзів та партнерів. Перед вами відкриються 
заповітні двері до успіху.

Водолій
Ваші помилки стануть очевидними і викличуть відповідну 

реакцію. Можливо, доведеться змінити діяльність або піти на 
курси підвищення кваліфікації. Вам необхідно вчитися і вдоско-
налюватися. Інакше навколо зберуться підлабузники, які будуть 
лестити. Будьте пильні, не пускайте в серце демона, який вас по-
губить.

Риби
Проявляйте обережність і не розраховуйте на великі доходи. 

Можливо, вам доведеться надати допомогу близьким, друзям. 
Утримайтесь від кредиту. Займіться проблемами сім’ї, нерухо-
мості та освіти. Втрачений час надолужити буде важко. Бережіть 
добрі теплі стосунки в сім’ї та колективі.

ГОРОСКОП

 ТОВ «РУТЕНІЯ»
Висотні, антикорозійні, покрівельні, 

малярні, фасадні роботи, покриття внутрішніх поверхонь 
ємностей під харчові продукти. (пиво, вино), 

комплексні ремонти
тел.: (067) 465-57-06

(04598) 5-13-02, 7-06-11, (044) 503-68-01;
м. Вишневе, вул. Балукова, 23
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Лаундж-бар SOVA
Зустрічаємо з посмішкою, готуємо з любов’ю

Проведення весіль, корпоративних вечірок, бенкетів, свят.
Великий TV-екран для перегляду футбольних матчів

www.cafe-sova.com.ua
м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 47-а


