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ЗАПАЛІМО СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ

22 листопада о 15:30 у парку Перемоги біля пам’ятного знаку жертвам репресій та 
голодоморів відбудеться мітинг-реквієм. 

Цього дня в Боярці, як і по всій Україні, будуть приспущені Державні прапори, а о 16:00 — 
вшанують пам’ять жертв голодоморів загальнонаціональною хвилиною мовчання.

18 листопада після капі-
тального ремонту відкрито 
травматологічне відділення 
Центральної районної лікарні 
Києво-Святошинського району.

Учасниками знаменної 
події стали голова Київської 
обласної ради Микола Ба-
бенко, директор департамен-
ту охорони здоров’я області 
Олег Ременник, в. о. голови 
Києво-Святошинської РДА 
Марина Смірнова та інші.

За словами головного лі-
каря ЦРЛ Василя Кравченка, 
ремонт проведено за кошти 
районного бюджету. Загалом 
було витрачено 1 100 000 грн. 
Роботи виконувалися двома 
підрядними організаціями. 
Окрім власне ремонту, за ви-
ділені кошти було придбано й 
обладнання: сучасний опера-
ційний стіл, ортопедична при-

ВІДКРИТО НАЙБІЛЬШЕ
ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ставка, безтіньова лампа тощо. 
У відділенні замінено те-

пломережу та сантехнічну 
магістраль, а також вико-
нано ремонт коридору, па-
лат, лікувальних приміщень, 
операційної та передопе-
раційної, маніпуляційнго, 
перев’язувального кабінету.

«Наше травматологіч-
не відділення — найбільше 
з-поміж інших районних 
лікарень області, — розпові-
дає Василь Кравченко. — Це 
пов’язано зі специфікою ра-
йону та кількістю населення. 

Продовження на стор.  2

Цього року вперше від-
значаємо свято новітньої 
України  —  День Гідності та 
Свободи, встановлене Пре-
зидентом України Петром 
Порошенком.

Мабуть, не випадково да-
тою свята обрано 21 листо-
пада. Цього дня православні 
вшановують архангела Ми-
хаїла, начальника воїнства 
небесного та покровителя 
всіх військових.

Нині Україна переживає 
неспокійні часи, коли весь 
світ стоїть перед загрозою 
військової агресії з боку пів-
нічного сусіда —  Росії. І це 
саме той час, коли гідність 
випробовується на чисто-
ту проби, а свобода набуває 
особливої ціни, адже за неї 
платять життям та кров’ю.

За цю свободу вмирали 
жертви кількох голодоморів, 
які нищівними хвилями про-
кочувалися Україною. Жи-
вучим виявилося українське 
коріння. Тож новітні агре-

ДОРОГОЦІННІ ГІДНІСТЬ ТА СВОБОДА
сори, достойні своїх радян-
ських попередників, продо-
вжують поливати найкращих 
синів нашого народу як не 
градом, то вогневим дощем.

22 листопада вшановуємо 
пам’ять жертв голодоморів —  
найбільшої національної ка-
тастрофи народу українського. 
Гідність людська та національ-
на —  цінності, за які боролись 
покоління патріотів.

В великих людях вільний дух
До тіла людського закутий,
Їх вабить крила розгорнути,
Їх кличуть простір, воля, рух.
Вони не сплять і уночі,
Їм сняться зойк і крик 

народний.
Вони то в небі, то в безодні,
Їм сниться слава і мечі…

…Життя для них — це боротьба,
Вони родилися для чину
Розкуть закуту Україну,
Звільнити вічного раба.
Це зміст життя їх, це мета,
Це їм призначена дорога.
А там за нею —  перемога,
Квіти і брама золота…

Олександр Олесь

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

За рік тут лікується стаці-
онарно близько 1200-1300 
хворих. Крім цього лікуємо 
хворих амбулаторно, а їх у 
чотири рази більше, ніж ста-
ціонарних. У нас працює 10 
лікарів. У складі відділення 
40 стаціонарних ліжок. Ми 
щасливі, що умови для ро-
боти лікарів значно покра-
щилися. Але питання не-
стачі приміщень для лікарні 
залишається відкритим».

15 листопада з 
благословення Бла-
женнійшого митро-
полита Київського і 
всієї України Онуфрія 
у новозбудованій по-
минальній каплиці на 
честь святого Іоанна 
Хрестителя в місті 
Боярка звершено 
перше богослужіння.

Панахиду очо-
лив духівник Бо-
ярського благо-
чиння протоієрей 
Віктор Мерзлікін, 
у співслужінні на-
стоятеля каплиці, 
клірика Свято-Ми-
хайлівського храму 
ієромонаха Фла-
віана (Гоженка) та 
духовенства міста. 
Під час богослу-
жіння підносились 
особливі молитви за 
спокій душ усіх спо-
чилих боярчан, вої-

ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ БОГОСЛУЖІННЯ 
В НОВОЗБУДОВАНІЙ КАПЛИЦІ

нів та тих, хто трагічно загинув під час бойових дій.
Після закінчення панахиди ієромонах Флавіан звернувся 

до присутніх з вітальним словом, та висловив подяку всім, хто 
доклав зусиль у будівництві. «Ще один храм, місце особливої 
присутності Божої, ожив у молитві. Нехай Господь прийме цю 
жертву від рук наших, а ця святиня стане світлою пам’яттю про 
наших предків та свідченням нашої святої православної віри. 
Милостивий Господь нехай благословить наше місто і державу 
миром і злагодою, а наших спочилих предків вселить у Своєму 
Вічному Царстві», — наголосив отець Флавіан.



2 21 листопада 2014
№22 (256)ПОДІЇ

Підприємству «Боярка-Водо-
канал» за сприяння міського го-
лови Тараса Добрівського було 
виділено кошти на капітальний 
ремонт трьох свердловин — ро-
боти вже тривають.

• У стадії завершення робо-
ти з технічного переоснащен-
ня автоматизованої системи 
диспетчерського управління 
технологічним обладнанням 
комплексу споруд водопоста-
чання та водовідведення (дис-
петчеризація об’єктів).

• У процесі розробки «Схе-
ма оптимізації водопровідно-
каналізаційного господарства 
м. Боярки», в якій на основі 
нинішнього стану систем во-
допостачання та водовідве-
дення здійснюється виявлен-
ня «вузьких місць», розробка 
комплексу заходів з їх усунен-
ня, а також розвитку системи 
водопостачання та водовідве-
дення з метою підвищення на-
дійності її роботи.

Впродовж місяця підпри-
ємство виконало ряд робіт:

Дільниця очисних споруд:
• ремонт пісколовки № 2.
• проведено ревізію насосу 

технічної води К45-30.
• ремонт решіток № 2 з за-

міною тросу.
• промивка ерліфтів № 1, 

№ 2, № 3 вторинних відстій-
ників.

• також проведені про-
філактичні роботи на інших 
спорудах

Дільниця електропостачання:
• на підвищувальній насос-

ній станції № 10 по вул. Гого-
ля, 58 виконано заміну насо-
сного агрегату.

• на підвищувальній насос-
ній станції № 12 по вул. Біло-
городська, 144 виконано мон-
таж та підключення насосу.

• на каналізаційній насос-
ній станції № 1 відремонто-
вано та підключено систему 
вентиляції.

• також проведено ре-
монт електрообладнання на 
об’єктах підприємства.

Дільниця водопровідних та 
каналізаційних мереж:

• заміна насосного агрегату 
на артсвердловині № 14, № 15 
с. Забір’я.

• проведено профілактичні 
роботи всіх свердловин водо-
заборів ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4, 
ВНС-5.

• проведено ремонтні робо-
ти по вул. Шевченка.

• усунено аварійний витік 
води на водогоні між артсвед-
ловиною № 4, № 5 с. Забір’я.

• тривають роботи з підняття 
горловин каналізаційних коло-
дязів по вул. Лінійній у зв’язку 
з проведення реконструкції ву-
лиці. 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ
Впродовж жовтня було вико-

нано роботи:
Згідно із заявками, які надій-

шли до аварійно-диспетчерської 
служби, виконано роботи:

• 169 аварійних, 
• 434 сантехнічних, 
• 126 з електрики, 
• 76 по ТПВ, 
• 37 з вуличного освітлення, 
• 19 будівельних, 
• 195 ліфтових.

Аварійно-ремонтною дільни-
цею: 

• прочищено каналізацію —7
• заміна лежаків, кранів, сто-

яків — 9
• заміна теплоносіїв — 2
• в будинку по вул. Білогород-

ській, 144 - проведено капіталь-
ний ремонт тепломережі спіль-
но з підрядною організацією.

Ремонтно-будівельною діль-
ницею:

• ремонт під’їзду по вул. Моло-
діжній, 77, п. 1, 50 років Жовтня, 7; 

• ремонт даху по вул. Жу-
ковського, 4, кв. 17, 50 років 
Жовтня, котельня «Космос»; 
вул. Лінійна, 30, кв. 143, 50 ро-
ків Жовтня, 7, кв. 5, вул. Біло-
городська, 51/3, п. 2, над ліфто-
вою шахтою.

• ремонт вхідних дверей та 
скління вікон по вул. Лінійній, 
28, п.1 та відповідно до заявок 
мешканців — 15.

• З початку опалювального 
сезону трапилося 9 поривів те-
плотраси, які вже ліквідовано. 

Електрогосподарство під час 
підготовки до зимового періоду:

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ:
• Щорса,14, 24, 25, 26, 29, 

сходова клітина: заміна елек-
тролічильників,

Дільницею з обслуговування 
будинків та прибудинкової тери-
торії:

• заміна стояка опалення в 
будинку по вул. Молодіжній, 76;

• замінено ділянку труб опа-
лення в будинку по вул. Сєдова, 
9, Пастернака, 74;

• від’єднання квартир від 
центральної системи опален-
ня в будинках: вул. Молодіжна, 
74, Сєдова, 9, Білогородська, 27, 
Гоголя, 52-а, Дєжньова, 5, Лі-
нійна, 28, 30, Молодіжна, 74;

• заміна запірної арматури на 
стояках в підвалі будинку по вул. 
Білогородська, 27, 41, 43, Гоголя, 
78, Сєдова, 13, Лінійна, 28; 

• заміна ділянок труб холод-
ної води по вул. Білогородській, 
41 (підвал), Щорса, 26. 

Виконано роботи дільницею 
благоустрою:

• замінено 5 дорожніх знаків;
• замінено 2 ливнеприймача 

(вул. Хрещатик та 40 років Жовтня);
• проведено ямковий ремонт 

дороги по вул. Молодіжній за 
фінансової підтримки мецената;

• кроновано та зрізано 27 де-
рев по місту;

• висаджено 15 кущів спіреї 
та 6 дерев біля дошки пошани 
по вул. Білогородській; 

• відремонтовано 4 ліхтарі 
вуличного освітлення та замі-
нено 9 ламп;

• проведено покіс по вул. Са-
довій та частково по вул. Біло-

Останні теплі дні осені дозво-
лили навести лад біля будинків, 
на вулицях, у парках.

Цією нагодою скористалися 
учасники суботника, який відбув-
ся 7 листопада у парку Перемоги. 

Трудовий десант складався 
з працівників дитячих садків 
міста: «Казка, «Джерельце», 
«Спадкоємець», «Даринка», 
«Іскорка», «Берізка». Активно 
попрацювали представники де-
путатського корпусу, виконко-
му, військово-облікового столу 
Боярської міської ради та Гро-
мадської ради.

Великі поліетиленові мішки 
швидко наповнювалися опалим 
листям. Галявини та доріжки пар-
ку після дотику людських рук ста-
вали доглянутими та ошатними.

Усе зібране листя і сміття того 
ж дня вивезли комунальники.

ГУРТОМ ПРИБРАЛИ В ПАРКУ ПЕРЕМОГИ

Як повідомив Василь Крав-
ченко, лікарня на 560 ліжок у 
60-х роках була розміщена в 
приміщенні госпіталю цивіль-
ної оборони, розрахованому на 
120 ліжок. Умови перебування 
та лікування хворих вже тоді не 
відповідали нормативам. Нор-
матив площі на одного хворо-
го зріс з 4 кв. м до майже 10 кв. 
м. Тож нині про відповідність 
якимсь нормам годі й говори-
ти. «Звісно, нам хочеться, щоб 
хворі розміщувалися в одно- та 
двомісних палатах з усіма зруч-
ностями. І ми раді, що вдалося 
облаштувати дві такі палати. 
Разом із тим, у нас є і 6, і 8-міс-
ні палати». 

Завідувач відділення трав-
матології ЦРЛ Києво-Свя-
тошинського району Роман 

Лемещук вважає, що покра-
щення умов позитивно впли-
не на результати лікування. 
«Відділення створене ще в 
1986 році. За цей період про-
ліковано майже 32 тисячі 
хворих, прооперовано понад 
24 тисячі осіб. Хірургічна ак-
тивність складає 70 відсотків», 

— говорить Роман Борисович. 
За останні роки лише за ра-
хунок підвищення професі-
оналізму лікарів показники 
роботи відділення значно по-
кращилися. Тут окрім про-
стих оперативних втручань 
проводяться складні планові 
та ургентні оперативні втру-
чання. 

Нині лікарі, медперсо-
нал та хворі вже «обживають» 
оновлені палати. Свято поза-
ду, а робота — є робота.

ВІДКРИТО НАЙБІЛЬШЕ 
ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

городській;
• ведуться роботи по розши-

ренню проїжджої частини вули-
ці Лінійної спільно з підрядною 
організацією «Автомагістраль»; 

• ліквідовано 2 несанкціоно-
ваних сміттєзвалища і ведуться 
роботи щодо розчищення вул. 
Маяковського поблизу «Акварі-
ума» та по вул. Молодіжній, 18.

За день роботи дільницею 
ТПВ вивозиться з міста приблиз-
но 50 м3 сміття з сміттєвих май-
данчиків. Більша частина — це 
відходи з приватного сектора, а 
саме: гілля, бур’ян тощо. 

Юридично-договірний відділ:
• інспекторами житлового 

фонду укладено 70 договорів з 
населенням на вивезення твер-
дих побутових відходів; 

• подано до відділу Держав-
ної виконавчої служби 2 справи; 

• до Києво-Святошинського 
району подано позовну заяву до 
мешканця гуртожитку про ви-
знання особи такою, що втратила 
право користування житловим 
приміщенням, та позовну заяву 
про виселення з гуртожитку.

• підготовлено 13 судових 
наказів для подачі до суду для 
примусового стягнення забор-
гованості за житлово-кому-
нальні послуги.

Якщо Ви не хочете бути серед 
числа порушників, вчасно спла-
чуйте за комунальні послуги та 
укладайте договори про вивезен-
ня твердих побутових відходів, 
тільки разом ми наведемо чисто-
ту в нашому місті. 

Кілька тижнів тому тут ви-
конано благоустрій території: 
викладено тротуарну плитку та 
встановлено бордюри, зробле-
но газон та висаджено близь-
ко десяти молодих кленів за-
мість зрізаних аварійних. Як 
з’ясувалося, роботи виконано 
під час виборчої кампанії одно-
го з кандидатів у народні депу-
тати — Анатолія Федорука. 

Вибори завершились, а кра-
са залишилася. На жаль, дуже 
рідко після виборів залишають-
ся такі приємні сліди.

ФОТОФАКТ
ВИБОРИ ЗАВЕРШИЛИСЬ, А КРАСА — ЗАЛИШИЛАСЬ

Початок на стор. 1

Приємно бачити дбайливе ставлення жителів до свого міста. Саме такі приємні враження справляє 
ошатна територія, прилегла до будинку № 31 по вул. Хрещатик.
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У зв’язку із закінченням тер-
міну оренди будівля кінотеатру 
ім. Островського нарешті повер-
тається у повне розпорядження 
територіальної громади міста в 
особі Боярської міської ради.

Свого часу кінотеатр було 
передано громаді Боярки з 
комунальної власності Києво-
Святошинського району на 
підставі рішення Києво-Свя-
тошинської районної ради Ки-
ївської області, рішення № 273-
26-V від 04.06.2009 року «Про 
передачу об’єктів спільної влас-
ності територіальних громад, 
сіл, селища, міст Києво-Свято-
шинського району у комуналь-
ну власність територіальної 
громади міста Боярка».

Відповідно до п. 2 даного рі-
шення до комунальної власнос-
ті м. Боярка і було передано кі-
нотеатр імені М. Островського 
за умови розміщення там закла-
дів культурного та соціального 

КІНОТЕАТР ІМ. ОСТРОВСЬКОГО: 
ЗВІЛЬНЕННЯ З ОРЕНДИ

напрямку.
Орендар ставився до майно-

вого комплексу вкрай недбало. 
За роки перебування в оренді 
кінотеатр використовувався 
спочатку для проведення диско-
тек, а потім просто знищувався. 

Комісія у складі секретаря 
Боярської міської ради Яросла-
ва Яника, заступника міського 
голови Валерія Дубовецького, 
депутатів Боярської міської 
ради, працівників виконкому 
та представників закладів куль-
тури міста 7 листопада оглянула 
майновий комплекс кінотеатру. 
Було складено опис майна.

Хоча те, що побачили члени 
комісії, майном назвати важко.

Заступник міського голови 
Валерій Дубовецький зауважив, 
що нині важко сказати, скіль-
ки коштуватиме капітальний 
ремонт будівлі. Але однозначно — 
кінотеатр, як заклад культури, 
має використовуватися за при-
значенням.

Шкільний предмет «Захист 
Вітчизни» за останній рік з до-
волі умоглядної дисципліни рап-
том перетворився на цілком 
конкретну справу, коли тисячі 
чоловіків різного віку одягли 
військову форму, взяли до рук 
зброю та стали на захист 
Вітчизни. 

5 листопада десятикласни-
ки Боярської ЗОШ № 1 взяли 
участь у практичних заняттях 
з предмету «Захист Вітчизни», 
які організували викладач 
Максим Кравчук та військо-
вослужбовці частини № 0799 
Повітряних Сил України. 

На території військової 
частини в с. Віта Поштова 
було облаштовано полігон для 
стрільби із пневматичної зброї. 
Під керівництвом інструктора 
Олексія Оришича учні ознайо-
мились з правилами безпеки у 
поводженні зі зброєю, довіда-
лись про механічну структуру 
пневматичної зброї та спосо-
би влучної стрільби із неї.

За участю командира 
батальйону підполковни-
ка Євгена Лисенка та інших 
військових офіцерів части-
ни школярі вправлялися у 
стрільбі по мішенях, змагали-
ся у кількості влучних пострі-
лів, отримували практичні на-
вики застосування зброї.

Десятикласники проявили 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ЖИТТЯ

себе вправними учнями, сум-
лінно виконували вказівки ін-
структора, влучно стріляли по 
мішенях із різних видів зброї. 

А 19 листопада 2014 року у 
Боярській ЗОШ № 5 відбувся 
черговий урок мужності для 
учнів 9-А та 10-Б класів. Ор-
ганізатор — вчитель фізики 
Оксана Біленко. На урок було 
запрошено бійця доброволь-
чого полку «Азов» — учас-
ника боїв під Іловайськом, 
Мар’їнкою, Широкіним. 

Боєць провів інструктаж з 
учнями щодо будови автома-
ту АКС та пістолета ПМ, по-
казав процес їх розбирання та 
складання, розповів про тех-
ніку безпеки при поводженні 
з вогнепальною зброєю. 

Після інструктажу хлопці й 
дівчата самостійно спробувати 

розібрати та скласти автома-
тичну зброю. 

Практичне заняття супро-
воджувалося розмовами. Діти 
розпитували бійця про спів-
відношення сил на нашому 
східному кордоні, чи дійсно в 
зоні АТО знаходяться російські 
війська, чи доводилося добро-
вольцю стикатися з російським 
військовим в бою, про технічне 
та збройне оснащення укра-
їнських військових, про стан і 
ставлення місцевого населен-
ня до українських і російських 
військових, про відношення до 
полонених, про вік та освіту до-
бровольців, про допомогу, яку 
вони отримують від держави та 
волонтерів і усіх небайдужих. 
На запитання, як може завер-
шитися російська агресія проти 
України, доброволець відповів: 
«Ми скоро переможемо, бо ми 
— українці, ми тут народилися і 
Україна — наша земля».

До речі, подібна зустріч 
старшокласників з колиш-
німи випускниками, а нині 
учасниками АТО відбудеться 
22 листопада в Боярському 
НВК «Гімназія — ЗОШ І ст.». 
Зустріч організовано у рамках 
вивчення навчальної дисци-
пліни «Захист Вітчизни».

Як бачимо, саме життя на-
повнює шкільні уроки новим 
змістом.

Під час тижня профорієнтації 
учні Боярської ЗОШ № 5 взяли 
участь у конкурсній програмі 
«Юні господарочки та господарі». 
Кожен з учасників проявив себе 
у вмінні «тримати голку у руках», 
виготовляли ляльки-мотанки, сер-
вірували стіл тощо. Умінням шес-

Звернення бійців до бояр-
ської громади потрапило на 
очі господарю Арт-кафе «Ка-
бачок» Віктору Кардакову.

Підприємець взяв на себе 
видатки з придбання ліків та 
всього необхідного для ліку-
вання бійця, а також витрати 
на післяопераційний період. 
Як стало відомо, Володимир 

Д О П О М О ГЛ И  П О Р А Н Е Н И М  Б І Й Ц Я М
Нещодавно до Боярської місь-

кої ради надійшов лист від бійців 
другої роти 25-го батальйону тери-
торіальної оборони «Київська Русь» 
з проханням надати допомогу од-
ному з бійців Володимиру Серзі. У 
кінці серпня під час бою поблизу 
села Комісарівка Луганської об-
ласті Володимир, надаючи допо-
могу пораненим товаришам, сам 
отримав важке поранення голови.

тикласників мо-
жуть позаздрити 
досвідчені госпо-
дині та господарі. 

К у л ь м і н а -
цією свята став 
благодійний яр-
марок «Солодка 
допомога», на 
якому учні про-
давали виготов-
лені власноруч 
кондитерські ви-
роби. Від бажа-
ючих поласувати 

солодощами не було відбою. А 
кошти, зібрані на ярмарку, були 
передані на лікування боярча-
нину учаснику бойових дій у 
зоні АТО Олександру Литченку.

Наталія Хлинова,
завідувач бібліотеки

ЗОШ № 5

МОЗ України спільно з Мін-
оборони ініціює внесення змін 
до законодавства щодо визнан-
ня усіх медичних працівників 
військовозобов’язаними. Про це 
повідомив в. о. міністра охорони 
здоров’я України Василь Лазори-
шинець.

За його словами, медичний 
персонал буде братися на вій-
ськовий облік за профілем під-
готовки та включатися до мобі-
лізаційного резерву.

«До сьогодні залишається 
неврегульованим питання учас-

ті цивільних лікарів у наданні 
допомоги військовим поране-
ним в зоні АТО. Ми зіткнулись 
з проблемою, коли хірурга ви-
щої категорії документально 
оформляють як фельдшера, як 
нижчий медперсонал. Так не 
має бути і ми цю ситуацію ви-
правимо найближчим часом», —  
зазначив Лазоришинець.

Він повідомив, що останні 
шість років у більшості медич-
них навчальних закладів не було 
військових кафедр і зараз є про-
галини з відповідними знання-
ми серед цивільних лікарів.

МЕДИКИ СТАНУТЬ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМИ

Війна – це смерть, це кулі й 
кров. Та чорним жахом у пам’яті 
народній живе ще одна війна – 
безкровна. 

Голодомори, які вигубили 
мільйони українців, - болюча 
сторінка літопису українського 
народу. Цій темі присвячено 
книжкову виставку «Безкров-
на війна», розгорнута в міській 
бібліотеці для дорослих, що по 
вул. Молодіжній 77.

Серга вже одужує 
після операції і 
планує поверну-
тися в батальйон. 
Там на нього з не-
терпінням чекають 
товариші, адже 
Володимир вико-
нував життєво важ-
ливу місію — при-
стрілював зброю.

БЕЗКРОВНА ВІЙНА
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   УТ 1

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:40 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:35 Спорт
09:50 Про головне
10:35 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
11:00 УТ-1 з Майклом Щуром
12:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Моя країна
14:15 Нотатки на глобусі
14:35 Як це?
15:05 Фольк-musіc
16:10 Euronews
16:40 Х/ф «Метелик»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини

18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Перша студія
22:15 Д/ф «Архітектура. Бу-
динки Субіза й Рогана»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка «
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:45 «Сімейні мелодра-
ми - 3»

15:45 «Сімейні мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок - пташка 
співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 
2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Територія обману»
23:35 М/с «Мультибарбара»
00:15 ТСН

   Інтер

05:30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2» 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Чужий серед своїх» 
11:45 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:40 «Судові справи»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Чужий серед своїх» 
23:00 Т/с «Турецький тран-
зит» (2)
01:00 Х/ф «Дочка генерала» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфики» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Столику, накрий-
ся» (1)
13:00 Богиня шопінгу. По-
вернення
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

04:10 Факти
04:40 Світанок
05:45 Свобода слова з А. 
Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:35 Т/с «Брат за брата»
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:15 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:50 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
23:25 Х/ф «Повітряна тюрма» 
(2)
01:45 Голос Америки

   СТБ

05:35 «У пошуках істини. Та-
ємниці кремлівських смертей: 
отрути для вождів»
06:15 «Вікна-Новини»
06:50 «Все буде добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Зіркове життя. Зіркові 
байстрюки»
10:45 Х/ф «Кров не вода» (1)
14:05 «Битва екстрасенсів»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 3»
00:00 Х/ф «Кров не вода» (1)

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мислив-
ці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:00 Т/с «Щасливі разом»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто зверху?-3
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка-2»
23:00 Т/с «Вороніни»
00:05 Абзац!

   НТН

04:30 Х/ф «Око за око»
06:40 Х/ф «Бідний, бідний 
Павло»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:35 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»

15:15 Т/с «Державний захист 
- 2»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
- 9» (2)
23:45 Т/с «Менталіст - 4» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 2» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий» (2)
01:30 Події

   УТ 1

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:35 Спорт
09:50 Про головне
10:35 Перша шпальта
11:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
12:00 Д/ф «Майбутні зірки». 
«Розвиток»
12:40 Погода
13:00 Новини
13:20 Перша студія
13:45 Час-Ч
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Моя країна
14:30 Хочу бути
15:15 Як ваше здоров’я?
16:05 Euronews
16:30 Чоловічий клуб
16:55 Д/ф «Майбутні зірки». 
«На сцені»
17:30 Д/ф «Палетт. Пікассо»
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка «
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:45 «Сімейні мело-
драми - 3»

15:45 «Сімейні мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок - пташ-
ка співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 
2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Інспектор Фреймут»
00:15 ТСН

   Інтер

05:30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2» 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Чужий серед 
своїх» 
11:45 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:40 «Судові справи»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»

20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Чужий серед 
своїх» 
23:00 Т/с «Турецький тран-
зит» (2)
01:00 Х/ф «Пастка» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутан-
ти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфики» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Білосніжка» (1)
13:00 Богиня шопінгу. По-
вернення
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

04:55 Служба розшуку дітей

05:00 Факти
05:30 Світанок
06:30 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:35 Т/с «Брат за брата»
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:15 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Братерство Червоного 
Хреста
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
23:20 Х/ф «Голодний кролик 
атакує» (2)
01:30 Голос Америки

   СТБ

05:50 «У пошуках істини. 
Микита Хрущов: кривавий 
блазень Кремля»
06:35 «Вікна-Новини»
07:10 «Все буде добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00 «Зіркове життя. Я 
люблю тебе до сліз....»
10:55 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 3»
14:05 «Битва екстрасенсів»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:55 «МайстерШеф - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МайстерШеф - 4»
00:45 Нічний ефір

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мис-
ливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:00 Т/с «Вороніни»
16:00 Т/с «Молодіжка-2»
17:00 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
20:05 Т/с «Вороніни»
22:05 Т/с «Молодіжка-2»
23:05 Т/с «Вороніни»
00:05 Абзац!

   НТН

04:55 Т/с «Державний за-
хист - 2»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:40 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 «Кримінальні справи»
13:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Державний за-

хист - 2»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
- 9» (2)
23:45 Т/с «Менталіст - 4» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 2» (2)
02:20 «Свідок»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі» 
(1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий» (2)
01:30 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:35 Погода
09:45 Про головне
10:35 Д/ф «Майдан»
13:00 Новини
13:20 Перша студія
13:45 Вікно в Америку
14:10 Казки Лірника 
Сашка
14:35 Чоловічий клуб. 
Бокс
15:35 Книга ua
16:05 Euronews
16:20 Т/с «Сержант 
Рокка» 
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «Фелікс 

Валлотон, життя на від-
стані»
22:55 Трійка, Кено, 
Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий раху-
нок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і вед-
мідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:10 «Хоробрі серця»
14:05 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана - 4» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок - 
пташка співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали 
- 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Гроші»
23:30 «Казкова Русь»

00:15 ТСН

   Інтер

05:30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2» 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕР-
ом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕР-
ом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕР-
ом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Боцман 
Чайка» 
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Боцман 
Чайка» 
13:55 «Судові справи»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:15 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Чужий серед 
своїх» 
23:05 Т/с «Турецький 
транзит»  (2)
01:05 Х/ф «Миротво-
рець»  (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» 
(1)
06:20 М/с «Маша і вед-
мідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» 
(1)
07:45 Мультик з Лунті-
ком
08:25 М/с «Підлітки-му-
танти черепашки-нін-
дзя» (1)
08:55 М/с «Смурфики» 
(1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і вед-
мідь» (1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Червона 
шапка» (1)
13:00 Богиня шопінгу. 
Повернення
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор»  
(2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор»  
(2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці»  
(3)

   ICTV

04:35 Служба розшуку 
дітей
04:40 Світанок

05:45 Надзвичайні нови-
ни з К. Стогнієм
06:30 Факти тижня з О. 
Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні 
новини. Підсумки з К. 
Стогнієм
09:50 Х/ф «Старськи і 
Хатч» 
11:45 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13:30 Х/ф «Глобальне 
вторгнення. Битва за 
Лос-Анджелес» 
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Джон Кар-
тер» 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови-
ни з К. Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з А. 
Куликовим
00:35 Х/ф «Апокаліпсис»  
(2)

   СТБ

05:35 «У пошуках істини. 
Катерина Велика: при-
страсть та влада»
06:20 «Вікна-Новини». 
Спецрепортаж»
07:10 «Все буде добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00 Х/ф «Блеф» (1)
11:55 Х/ф «Це мій со-

бака» (1)
13:50 «Битва екстрасен-
сів-14»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:05 Т/с «Коли ми вдо-
ма» (2)
20:00 «Куб - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні 
- 6»
00:00 «Один за всіх»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні 
мисливці за привидами»
06:50 Kіds Tіme
06:55 Шоуманія
07:55 Т/с «Молодята»
14:05 Х/ф «Маска Зо-
рро»
15:55 Х/ф «Легенда Зо-
рро»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
20:15 Супермодель по-
українськи
22:15 Х/ф «Друг на-
реченої»
00:30 Абзац!

   НТН

05:00 Х/ф «І знову Ані-
скін» (1)
08:30 «Правда життя. 
Професія - гуморист»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Сайд-степ»

12:00 Т/с «Павутиння»
15:30 Т/с «Операція 
«Тайфун»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці роз-
битих ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк - 9» (2)
23:45 Т/с «Менталіст - 
4» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полю-
вання на вбивцю - 2» (2)

   Телеканал «УКРА-
ЇНА»

06:10 Події тижня з О. 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «Смуга від-
чуження» (1)
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення 
Лялі» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Гово-
рить Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Клин кли-
ном» (2) 
01:35 Події

Середа, 26 листопада

Вівторок, 25 листопада

Понеділок, 24 листопада
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   УТ 1

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:40 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:35 Спорт
09:50 Про головне
10:35 Слідство. Інфо
11:30 Д/ф «Світова марка 
патонівців»
12:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Моя країна
14:15 Хто в домі хазяїн?
14:40 Світло
15:15 Надвечір’я
16:05 Euronews
16:30 Д/ф «Ізабелла Рос-
елліні»
17:30 Д/ф «Палетт. Карава-
джо»
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
22:15 Д/ф «Архітектура. 
Шато де Мезон»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 
2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка «
13:20 «Шість кадрів»

13:50, 14:45 «Сімейні мело-
драми - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами 
- 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок - пташ-
ка співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 
2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Право на владу»
00:30 ТСН

   Інтер

05:35 Т/с «Повернення 
Мухтара-2» 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Чужий серед 
своїх» 
11:45 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:40 «Судові справи»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Чужий серед 
своїх» 
23:00 Т/с «Турецький тран-
зит» (2) 
01:00 Х/ф «Заручниця-2»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: шко-
ла чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфики» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: шко-
ла чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Кіт у чоботях» (1)
13:00 Богиня шопінгу. По-
вернення
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

   ICTV

05:00 Факти
05:30 Світанок
06:35 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
10:35 Т/с «Брат за брата»
12:45 Факти. Ранок
13:10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:15 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
23:25 Х/ф «Арена» (2)
01:25 Голос Америки

   СТБ

06:00 «У пошуках істини. 
Жуков: сімейні поразки 
Маршала Перемоги»
06:45 «Вікна-Новини»
07:20 «Все буде добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
10:10 Х/ф «Інше обличчя» (1)
12:05 Х/ф «Прилетить рап-
том чарівник» (1)
14:05 «Битва екстрасенсів»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Зважені та щасли-
ві - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасли-
ві - 4»
00:00 Х/ф «Інше обличчя» (1)
 

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мис-
ливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:00 Т/с «Щасливі разом»
16:00 Т/с «Молодіжка-2»
17:00 Т/с «Щасливі разом»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто зверху?-3
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка-2»
23:00 Т/с «Вороніни»
23:55 Абзац!
00:50 Репортер

   НТН

04:55 Т/с «Державний за-
хист - 2»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Державний за-
хист - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
- 9» (2)
23:45 Т/с «Менталіст - 4» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 2» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
12:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:25 Т/с «ОСА» (1)
14:20 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі» 
(1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. 
Глава четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий» (2)
01:30 Події

   УТ 1

06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 
18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 09:35, 21:30 
Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 14:35 По-
года
06:50, 07:25, 08:25 Гість студії
07:40 Країна on lіne
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:50 Про головне
10:35 «Схеми» з Н. Седлецькою
11:30 Д/ф «Майбутні зірки». 
«Самозаглиблення»
12:00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Моя країна
14:15 Школа Мері Поппінс
14:40 Театральні сезони
15:15 Віра. Надія. Любов
16:05 Euronews
16:30 Музичне турне
17:40 Д/ф «Палетт. Едуард 
Мане»

18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40, 21:40 Шустер LIVE
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:30 «Таємні матеріали - 2014»
06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з «1+1»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:35 «Чистоnews»
09:40 «Чотири весілля»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:20 «Розсміши коміка «
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:50 «Сімейні мелодра-
ми - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:00 Т/с «Корольок - 
пташка співоча» (1)
20:20 М/с «Мультибарбара»
21:00 «Вечірній Київ «

22:50 «Світське життя»
23:55 Х/ф «Небезпечна ілюзія» 
(2)

   Інтер

05:05 Х/ф «Екіпаж» 
05:30 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом» 
09:20 Т/с «Чужий серед своїх» 
11:45, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
14:20 «Сімейний суд»
15:40 «Судові справи»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 «Щастя з пробірки»
20:00 «Подробиці»
20:40 Ток-шоу «Чорне дзер-
кало»
23:00 Х/ф «Любові цілюща 
сила»
01:00 Т/с «Вогнем і мечем» 

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20, 10:20 М/с «Маша і 
ведмідь» (1)
06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфики» (1)
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Хоробрий кравчик» 
(1)
13:00 Богиня шопінгу. По-
вернення
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «День незалежнос-
ті» (2)
22:45 Х/ф «Банди Нью-Йорка» 
(2)
01:35 Теорія зради

   ICTV

05:30 Світанок
06:35, 08:00 Т/с «Літєйний»
07:45, 08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайні нови-
ни з К. Стогнієм
10:20 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
11:40, 13:20 Т/с «Чорні кішки»
12:45, 15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Чорні кішки»
18:45 Факти. Вечір
20:20 Кріт
22:00 Х/ф «Мачо і ботан» (2)
00:10 Х/ф «Орел дев’ятого 
легіону» (2)

   СТБ

05:35 Х/ф «Прилетить раптом 
чарівник» (1)
07:05 Х/ф «Подарунок долі» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55, 22:45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-7»

00:20 «Куб - 5»

   Новий Канал

05:55 М/с «Справжні мисливці 
за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00, 18:00, 00:50 Репортер
07:05 Шоуманія
08:00, 16:55, 21:00, 23:00 Т/с 
«Вороніни»
16:00, 22:00 Т/с «Молодіжка-2»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
23:25 Герої та коханц

   НТН

04:55 Т/с «Державний захист 
- 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:20 Т/с «Таємниці слідства 
- 12» (1)
13:05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»

15:15 Т/с «Державний захист 
- 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Спокута» (1)
21:20 Х/ф «Снайпер - 2» (2)
23:10 Х/ф «Великий вибух» (3)
01:05 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю - 9» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 01:30 Події
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
09:15 Т/с «П’ятницький. Глава 
четверта» (1)
12:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:25 Т/с «ОСА» (1)
14:20, 15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі» 
(1)
19:45 Д/ф «Код нації» (1)
21:10 Т/с «Слід» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Ідеальне вбивство» 
(1)

П’ятниця, 28 листопада

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Від першої особи
06:30 На слуху
06:45 Підсумки
07:00 Шустер LIVE (по-
втор)
11:50 Подорожуй першим
12:15 Зроблено в Європі
12:35 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13:30 Світло
14:10 Погода
14:15 Д/ф «Архітектура. 
Навчальний центр Ролекс»
14:50 Хочу бути
15:10 Нотатки на глобусі. 
Делі
15:35 В гостях у Д. Гордона
16:35 Погода
16:45 Чоловічий клуб. Бокс
17:55 Чоловічий клуб
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант Рокка» 
21:00 Новини
21:40 УТ-1 з Майклом 
Щуром

22:10 Джазове болото
22:30 Погода
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Від першої особи. 
Підсумки
00:10 Погода

   Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
07:10 ТСН
08:00, 08:35 Дісней! «При-
годи ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:00 Х/ф «Діти Водолія»
14:20 «Вечірній Київ «
16:20 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка «
19:30 ТСН
20:15 «Рік очима ТСН»
21:20 «Вечірній квартал»
23:30 «Що? Де? Коли?»
00:45 Х/ф «Пограбування 
казино» (2)

   Інтер

06:20 Х/ф «Екіпаж» 
07:20 «Школа доктора Ко-
маровського. Невідкладна 
допомога»
08:00 «Школа доктора 
Комаровського»
08:35 «Клара Лучко. Три 
зустрічі»
09:30 «Новини»
10:00 Т/с «Горобини грона 
червоні» 
14:00 Т/с «Сильніше долі» 
18:00 Т/с «Гордіїв вузол» 
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Гордіїв вузол» 
22:30 Х/ф «Я буду чекати 
тебе завжди»
02:15 «Клара Лучко. Три 
зустрічі»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Ноктурна» (1)
07:30 Байдиківка
08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:30 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослід-

ниця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/ф «Том Сойєр» (1)
12:05 М/с «Пригоди Коти-
горошка та його друзів» (1)
13:10 М/ф «Як козаки...» 
(1)
13:55 Х/ф «Артур і помста 
Вурдалака» (1)
15:30 Х/ф «Артур і війна 
двох світів» (1)
17:20 Х/ф «День незалеж-
ності»
20:00 Панянка-селянка
22:00 Х/ф «Пипець» (2)
00:00 Любов онлайн

   ICTV

06:15 Х/ф «Спіді-гонщик» 
08:40 Братерство Червоно-
го Хреста
09:40 Дістало!
10:40 Громадянська обо-
рона
11:40 Інсайдер
12:45 Факти. День

13:00 Т/с «Чорні кішки»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Х/ф «Коломбіана» (2)
22:15 Х/ф «Малавіта» 
00:25 Х/ф «Області темря-
ви» (2)

   СТБ

06:25 Х/ф «Афоня» (1)
08:00 «Караоке на Май-
дані»
09:00 «Все буде смачно!»
12:05 «Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-7»
15:50 «Зважені та щасли-
ві - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
22:05 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
23:05 «Х-Фактор — 5. Під-
сумки голосування»
00:15 «Детектор брехні - 6»

   Новий Канал

05:50 Х/ф «Красуня та 
чудовисько»
07:20 Ревізор
10:00 Стажисти
11:15 Х/ф «Мушкетер»
13:20 Х/ф «Людина у за-
лізній масці»
16:10 Х/ф «Прекрасні 
створіння»
18:40 Х/ф «Кіт Грім і за-
чарований будинок»
20:40 Х/ф «Дивергент» (2)
23:20 Х/ф «Нічний дозор» 
(2)
01:30 Х/ф «Людина у за-
лізній масці» (2)

   НТН

05:10 Х/ф «Ярослав Му-
дрий» (1)
07:40 Т/с «Таємниці слід-
ства - 12» (1)
11:30 «Речовий доказ». З 
ризиком для життя
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:45 «Втеча. Реальні іс-

торії»
15:15 Т/с «Охоронець - 2» (1)
19:00 «Спеціальний «Сві-
док»
19:30 Т/с «Морський 
патруль»
23:00 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелеса» (2)
00:55 Х/ф «Снайпер - 2» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

05:45 Д/ф «ДНК-портрет 
нації» (1)
07:00 Події
07:10 Д/ф «Код нації» (1)
08:30 Т/с «Дорога в порож-
нечу» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Дорога в порож-
нечу» (1)
17:00 Т/с «Пізні квіти» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Пізні квіти» (1)
21:35 Х/ф «Куди йде лю-
бов» (1)
23:35 Х/ф «Одинаки» (1)
01:35 Події

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Х/ф «Вбити дракона»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Школа Мері Поппінс
10:15 Х/ф «Партія в шахи»
12:25 Православний вісник
12:45 Фольк-musіc
14:15 Д/ф «Архітектура. Уні-
верситет Сеула»
14:50 Театральні сезони
15:20 В гостях у Д. Гордона
16:25 Біатлон. Кубок світу. 
Змішана естафета
18:30 Подорожуй першим
19:00 Т/с «Сержант Рокка» 
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф «Майдан. Наро-
дження»
22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Х/ф «Вбити дракона»
01:15 Погода

   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Високий блондин 
у чорному черевику» (1)
07:35 М/ф «Ну, постривай!» 
(1)
08:00, 08:35 Дісней! «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
10:15 ТСН
11:00 «Рік очима ТСН»
12:05 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» (1)
12:15 М/с «Маша і ведмідь» 
(1)
13:05 «Інспектор Фреймут»
14:50 Х/ф «Золоте теля» (1)
18:30 «15 республік»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:15 «Хоробрі серця»
23:05 Х/ф «Уцілілий» (2)
01:20 Х/ф «Присмерк. Корова 
і трактор»

   Інтер

06:05 «Подробиці»
06:35 «Щастя з пробірки»

07:30 Х/ф «Любові цілюща 
сила»
09:30 «Недільні новини»
10:00 Т/с «Гордіїв вузол» 
14:00 Т/с «Сильніше долі» 
17:55 Т/с «Сліпий розраху-
нок» 
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Сліпий розраху-
нок» 
23:25 Т/с «Горобини грона 
червоні» 
03:10 Т/с «Сильніше долі» 

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Барбі: пригоди 
Русалоньки» (1)
07:30 Байдиківка
08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:30 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/ф «Барбі: Пригоди 
Русалоньки» (1)
11:50 М/с «Пригоди Котиго-

рошка та його друзів» (1)
12:15 Х/ф «Артур і помста 
Вурдалака» (1)
13:55 Х/ф «Артур і війна двох 
світів» (1)
15:40 Х/ф «Джулі і Джулія: 
Готуємо щастя за рецептом» 
(1)
18:00 Любов онлайн
19:00 Панянка-селянка
22:00 Х/ф «Банди Нью-
Йорка» (2)
00:55 Х/ф «Пипець» (2)

   ICTV

04:50 Х/ф «Спіді-гонщик» 
06:55 Анекдоти по-українськи
07:40 Зірка YouTube
08:55 Козирне життя на дачі
09:20 Дивитись усім!
10:20 Кріт. Розважальне шоу
12:35 Т/с «Чужий район»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Чужий район»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:25 Х/ф «П’ятий елемент» 
23:05 Х/ф «Леон» 

01:15 Х/ф «Орел дев’ятого 
легіону» (2)

   СТБ

05:45 Х/ф «Недільний тато» 
(1)
07:05 Х/ф «Дами запрошують 
кавалерів» (1)
08:40 «МайстерШеф - 4»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:55 «МайстерШеф - 4»
14:25 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів-14»
21:10 «Один за всіх»
22:20 «Вікна-Новини». Спец-
репортаж
23:25 Х/ф «Домоправитель» 
(1)
01:15 Х/ф «Афоня» (1)

   Новий Канал

05:50 М/с «Барбоскіни»
06:30 Х/ф «Мушкетер»

08:10 М/ф «Легенди нічних 
стражів»
09:55 М/с «Дракони. Вершни-
ки Дурня»
11:15 Х/ф «Кіт Грім і зачаро-
ваний будинок»
13:10 1000 жіночих бажань
14:10 Х/ф «Смертельна битва»
16:00 Х/ф «ДОА. Живим або 
мертвим»
18:00 Х/ф «Дивергент» (2)
20:40 Х/ф «Знаряддя смерті: 
місто кісток» (2)
23:45 Х/ф «Денний дозор» (2)
02:15 Х/ф «Прекрасні ство-
ріння» (2)

   НТН

04:30 Х/ф «Секретний еше-
лон» (1)
06:00 Х/ф «Данило - князь 
Галицький» (1)
07:45 Т/с «Охоронець - 2» (1)
11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Справа «М’ясника»

12:00 «Агенти впливу»
13:00 «Спеціальний «Свідок»
13:30 Х/ф «Спокута» (1)
15:15 Т/с «Охоронець - 2» (1)
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Звір» (3)

    Телеканал «УКРАЇНА»

05:30 Х/ф «Ідеальне вбивство» 
(1)
06:50 Події
07:30 Д/ф «Планета мавп» (1)
09:10 Т/с «Дорога в порож-
нечу» (1)
13:00 Т/с «Пізні квіти» (1)
17:00 Х/ф «Куди йде любов» 
(1)
19:00 Події тижня з О. Па-
нютою
20:00 Х/ф «Сюрприз для 
коханого» (1)
22:00 Т/с «Слід» (1)
23:30 Великий футбол
01:20 Т/с «Лягавий» (2) 

Субота, 29 листопада

Неділя, 30 листопада

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра — цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас — цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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15 листопада в актовій залі 
Боярського НВК «Гімназія — ЗОШ 
І ст.» відбувся гала-концерт Моло-
діжного мистецького фестивалю 
ім. Івана Коваленка та нагоро-
дження його переможців.

Творчість нашого земляка 
поета-дисидента нині набу-
ває особливої актуальності. Ця 
думка знайшла підтвердження 
у виступах численних учасни-
ків фестивалю, які змагалися у 
конкурсах: співаної поезії «Тиха 
зірка», вокальному — «Осіння 
пісня», поетичному — «Віршо-
вана мелодія», гітаристів — «Бо-
ярський Хрещатик» та читців — 
«Сила слова». 

Цього року значно роз-
ширилася географія фестива-
лю — цьому сприяв формат 

НАГОРОДИЛИ ФІНАЛІСТІВ 
ФЕСТИВАЛЮ ІМ. І. КОВАЛЕНКА

Інтернет-конкурсів. Прези-
дент фестивалю, донька Івана 
Коваленка Марія Кириленко, 
відкриваючи фестиваль, висло-
вила щиру вдячність конкур-
сантам за участь у мистецькому 
проекті, спонсорам, мецена-
там та співорганізаторам — за 
підтримку. А також висловила 
амбітне сподівання щодо роз-
ширення рівня фестивалю до 
міжнародного. Адже для цього 
є всі передумови. 

Виступи фіналістів та пере-
можців, а також гостей фести-
валю, щирі оплески у нагороду 
за справжнє диво творчості, за 
глибоке розуміння поетичного 
слова та досконале володіння 
голосом чи музичним інстру-
ментом — такою була атмосфе-
ра свята.

У Боярському краєзнавчому му-
зеї відкрилася виставка відомого 
українського художника з Чабанів 
Юрія Пацана

. 
Подія набула додаткового емо-

ційного забарвлення, адже напере-
додні Указом Президента України 
Петра Порошенка Юрію Пацану 
було присвоєно звання заслужено-
го художника України.

Юрій Іванович — член Ака-
демії народної творчості інвалідів 
України, бо вже тривалий час при-
кутий до інвалідної коляски. 

Живописні полотна художника 
випромінюють світло і тепло. Його 
творчість — це здатність окриленої 
талантом душі, яка прийшла в цей 
світ для того, щоб зробити його до-
сконалішим.

Виставка робіт Юрія Пацана 
триватиме до 11 грудня. Запрошує-
мо всіх бажаючих познайомитись з 
цими прекрасними роботами.

ЮРІЙ ПАЦАН — ЛЮДИНА З НЕОБМЕЖЕНИМ ТАЛАНТОМ

Боярська ЗОШ № 3 прий-
мала районний етап профорі-
єнтаційних змагань у формі 
КВК серед учнів нашого райо-
ну «Обери майбутнє».

Серед 11 команд-учас-
ниць — три з Боярки. Це 
представники Боярських 
ЗОШ № 3 і № 5 та Гімназії.

Команди змагалися у кон-
курсах «Візитка», Реклама про-
фесії» та «Музичний конкурс». 

ЧАС ОБИРАТИ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ

Виступи команд оцінюва-
ло поважне журі. За резуль-
татами його роботи було ви-
значено переможців. 

Приємно відзначити, що 
першу і третю сходинку на 
п’єдесталі зайняли наші зем-
ляки — команда «Вітаміни» із 
ЗОШ № 3 під керівництвом 
Вікторії Кучеренко та ко-
манда «Fire» із Гімназії під 
керівництвом Ірини Міша-
ровської. 

Календарні сторінки спо-
віщають про настання листо-
пада. Останній місяць осені, 
на диво, дарував нам сонячні 
теплі дні, у повітрі якого ви-
рував аромат прілого листя і 
пізніх яблук. 

Дні стають коротшими, 
ночі — довшими, та разом 
з цим з’являється відчуття 
тривоги. Вона викарбувала-
ся в пам’яті болючим спога-
дом, переслідує нас у нічних 
кошмарах та міцним ланцю-
гом страху перев’язує груд-
ну клітину. Ми вже звикли 
жити у режимі нових потря-
сінь та кривавих новин, ми 
намагаємось зрозуміти «на-
віщо і чому», але більшість з 
цих питань залишаються від-
критими. 

Навіщо країні, яка колись 
називалась «братньою», такі 
жертви? Заради кого молоді 
хлопці гинуть на сході нашої 
країни? Заради чиїх безпід-
ставних амбіцій вони, замість 
весільного костюма, одяга-
ють військову форму і тяж-
кий бронежилет, чому матері 
із жахом чекають дзвінка у 
двері, який може сповістити 
не про повернення сина, а 
про його загибель. Хіба по-
смертне звання героя зможе 
заглушити нестерпний біль 
втрати власної дитини? 

О С І Н Н І Й  К О Н Т Р А С Т
ПРОБА ПЕРА

Ніхто не хоче помічати 
глобальність ситуації, не 
чує прохання і заклики до 
припинення цієї кровопро-
литної війни, де брат йде на 
брата, де пелена байдужості 
застеляє очі, де люта нена-
висть закипає у серці. Хіба 
це варто людських жертв, 
хіба це те, чого ми прагнемо? 

Незважаючи ні на що, у 
душах людей продовжує 
жевріти надія на краще. Ми 
не припиняємо сподіватись, 
мріяти і бажати миру. Ми 
хочемо спокою, упевненос-
ті в наступному дні, бачити 
щасливі погляди дітей. 

Осінь, окроплена ба-
гряними краплями кро-
ві та овіяна запахом диму 
від снарядів, не принесла 
нам заспокоєння. Але по-
переду — ще незліченна 
кількість часу, попереду ще 
місяць пори «холодних до-
щів», попереду ще безліч 
подій, переживань та очіку-
вань. Можливо, коли земля 
покриється легкою ковдрою 
із білих сніжинок, коли сво-
їм холодним подихом зима 
залікує кровоточиву рану і 
притупить біль від зради, на-
стане спокій. І, нарешті, на 
нашу українську землю при-
йде мир. 

Дарія Балагура

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Війна далека та близька, Україна рідна та єди-
на, біль та острах, щире переживання за майбут-
нє українського народу та нашої Батьківщини. 
Усе це — у творчості наших земляків.

Олександра Петрівна Іващенко, 80 років. 
Тимчасова переселенка з Донбасу, уродженка м. Єнакі-
євого, мати Тетяни Іващенко, керівника театру — студії 
«Світла хвиля» ЦТМ «Оберіг»

Україно, моя люба,
Що з тобой зробили?
Розікрали все багатство,
Хати розтрощили.

Неньку рідну занедбали — 
Снарядами вкрита,
Стогне бідна батьківщина,
Сльозами полита.

Україно, ненько моя,
Чом ти так страждаєш?
Багачам життя даєш, 
А бідних втрачаєш.

Запаніли паненята,
От сюди б Шевченка!
Щоб до кісточок пробрав
За їх побрехеньки.

Все до влади тільки й
 пнуться

Наші депутати:
Ще набратися портфелів
Й нагребти зарплати. 

Мій край — серед степів і териконів,
Де туляться хатинки у садках. 
Де яблуні шкребуть у підвіконня
І солов’ї співають на гілках.

Там до схід сонця, рано, на світанку 
Із темних надр виходять шахтарі…
Плекали щастя не для бомб і танків 
Міцні та сильні руки трударів.

Ти був, Донбасе, дужим та багатим, 
Твій розквіт залишився в далині.
Горять вже не мартени, а багаття,
І гірко-гірко на душі мені.

Вже не співають там пісень дівчата, 
Як то було колись по вечорах.
Бо хлопці записались у солдати,
Розпорошились, зникли у боях.

Мій край, моя ти Батьківщино,
Немає в світі кращого для нас.
Тут мого роду шлях і дух, і сила.
І зветься український край — Донбас.

УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС

Микола 
Мартинович 
Ткаченко,

 88 років, інвалід 
Великої Вітчизняної 
війни І групи, полков-
ник медичної служби у 
відставці. 

Уродженець
Донецької
області, 
боярчанин.

Ветерани війни, дорогенькі мої,
Вас турбують задавнені рани.
Сняться вам і сьогодні запеклі бої,
І віконні обірвані рами.

Ветерани війни, ви мої золоті,
Залишилося вас дуже мало.
Рідний край боронили у битві й труді.
Ви і досі в строю, як бувало.

Хай позаду для вас і окопи, і плуг,
Бо для цього замало вже сили.
Боронімо людей від злодюг і хапуг,
Тих, хто совість і честь загубили.

Вас не вабить спокій, не лякає нужда.
Справедливість — ваш принцип життєвий.
Ви готові до бою, вам біда — не біда.
Загартовані ви і сталеві.

Ви для молоді — приклад, ветерани війни.
Та буремна єднає нас доля.
Хай же нас не турбують жахливії сни,
Будуть чистими небо і поле.

ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ



721 листопада 2014
№22 (256) ОФІЦІЙНО

Повідомлення 
про проект рішення виконавчого комітету Боярської міської ради «Про 

погодження вартості проїзду на міських маршрутах загального користування 
м. Боярка № 1: від залізничного вокзалу м. Боярка до Коледжу екології і при-
родних ресурсів та № 3: від залізничної станції «Тарасівка» (пл. Перемоги) до 

ЦРЛ Києво-Святошинського району в розмірі 3 грн. 00 коп.»

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про автомобільний транспорт», приймаючи до уваги звернен-
ня ПП «Агробудтранс» та ФО-П Кушнірчук О. З. про погодження вартості 
проїзду на території м. Боярка на маршрутах № 1 та № 3 в розмірі 3,00 грив-
ні, мотивуючи підвищення тим, що вартість дизпалива становить 17,60 
грн. за 1 літр палива, мінімальна заробітна плата зросла з 689 грн. до 1147 
грн., запчастини здорожчали від 30 % до 80 % та з метою збереження діючої 
маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, якісних і 
безпечних перевезеннях, враховуючи рекомендації транспортної комісії по 
пасажирському перевезенню в м. Боярка, — 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Погодити вартість проїзду на міських маршрутах загального користу-
вання № 1 м. Боярка: від залізничного вокзалу у м. Боярка до Коледжу еколо-
гії і природних ресурсів; та № 3: від залізничної станції «Тарасівка» (пл. Пере-
моги) по вул. Молодіжній до кінцевої зупинки ЦРЛ Києво-Святошинського 
району в розмірі 3 гривні 00 копійок.

2. Оприлюднити дане рішення на сайті Боярської міської ради та в га-
зеті «Боярка-інформ».

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Боярської міської ради від 13 травня 2014 року № 24/5 «Про погодження 
вартості проїзду на міських маршрутах загального користування м. Бояр-
ка». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Дубовецького В. М..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

                                                                                                   ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 РІШЕННЯ

від «___» _____________ 2014 року     № ______
 м. Боярка

На адресу виконавчого комітету 
Боярської міської ради надійшли 
звернення представників переві-
зників, які здійснюють перевезення 
пасажирів на території м. Боярка, а 
саме: ПП «Агробудтранс» та ФО-П 
Кушнірчук О. З. Вони повідомили 
про підвищення вартості переве-
зень та звернулись з проханням по-
годити вартість проїзду на маршру-
тах № 1 та № 3 у розмірі 3 гривні.

Факт підвищення мотивується тим, 
що вартість дизпалива збільшилась на 
45 % та становить 17,60 грн. за літр па-
лива, мінімальна заробітна плата зрос-
ла з 689 грн. до 1147 грн., запчастини 
подорожчали від 30 % до 80 % та інше.

З метою отримання зауважень та 
пропозицій від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань оприлюдню-

ємо розроблений виконавчим комі-
тетом Боярської міської ради проект 
рішення «Про погодження вартості 
проїзду на міських маршрутах за-
гального користування м. Боярка 
№ 1: від залізничного вокзалу, м. Бо-
ярка до Коледжу екології і природ-
них ресурсів; та № 3: від залізничної 
станції «Тарасівка» (пл. Перемоги) 
по вул. Молодіжній до кінцевої зу-
пинки ЦРЛ Києво-Святошинського 
району в розмірі 3 грн. 00 коп.»

Усі зауваження та пропозиції 
щодо проекту рішення виконавчого 
комітету Боярської міської ради при-
ймаються впродовж 1 місяця від дня 
оприлюднення проекту цього рішен-
ня за адресою: м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13 або на електронну адресу: 
boyarka-rada@ukr.net

 Можливі спо-
соби досяг-
нення цілі

Переваги (недоліки) обраного способу

1. Збереження 
діючого та-
рифу

Переваги: незмінні витрати громадян на проїзд; 
Недоліки:

- погіршення обслуговування через велику зношуваність автотран-
спорту, що приведе до часткової або повної зупинки транспорту;

- зростання напруги cеред перевізників через збитковість пасажи-
роперевезень.

2. Перегляд 
тарифу

Переваги: 
- забезпечення відповідності тарифу економічно обґрунтованим 

витратам суб’єктів підприємницької діяльності;
- можливість підтримання в належному технічному стані автотран-
спортного парку ; 

- підвищення якості та безпеки надання послуг автомобільним 
транспортом;
Недоліки:

- незначне збільшення витрат громадян на оплату цієї послуги.

4. Механізм вирішення проблеми. 
Виконавчий комітет Боярської 

міської ради, керуючись Законами 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності», «Про 
автомобільний транспорт», врахо-
вуючи звернення підприємств-пере-
візників щодо приведення у відпо-
відність розміру тарифів на послуги 
міського пасажирського транспорту 
економічно обґрунтованим витра-
там та проведений аналіз розрахун-
ків вартості проїзду, виносить на 
громадське обговорення тариф на 
перевезення пасажирів на міських 
маршрутах загального користування 
м. Боярка в розмірі 3,00 грн. 

Регуляторний акт має місцевий 
характер впливу.

При прийнятті рішення, регуля-
торний акт буде оприлюднено у засо-
бах масової інформації.

5. Очікувані результати прийнят-
тя акта.

Прийняття зазначеного проек-
ту рішення забезпечить можливість 
покращення якості та безпечності 
транспортних послуг. При цьому 
результатом підвищення ціни на 
проїзд стане часткове збільшення 
витрат громадян на оплату тран-
спортних послуг.

Про затвердження графіка  підго-
товки до продажу об’єктів приватизації 
комунальної власності територіальної 
громади м. Боярка

Відповідно до Закону України 
«Про приватизацію невеликих дер-
жавних підприємств (малу привати-
зацію)», Закону України від 13 січня 
2012 року № 4336-VI «Про внесення 
змін до деяких законів України з 
питань приватизації щодо реалізації 
положень Державної програми при-
ватизації на 2012-2014 роки», Наказу 
Фонду державного майна України 
від 02.04.2012 № 439, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
від 11 листопада 2014  року                                                    № 57/2

м. Боярка

Графік
підготовки до продажу об’єктів приватизації комунальної власності 

територіальної громади м. Боярка

Дата Зміст Відповідаль-
ні

До 21 листопада Підготовка та проведення конкурсу «Про відбір 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення не-
залежної експертної оцінки об’єктів нерухомого 
майна, які перебувають у власності територіальної 
громади міста Боярка та підлягають приватизації  
шляхом викупу у 2014році»

Конкурсна 
комісія

До 25 листопада Виготовлення експертної оцінки відповідно до умов 
конкурсу.

Переможець 
конкурсу

Лис т опад - гру -
день

Затвердження на сесії  Боярської міської ради рі-
шення «Про затвердження  звіту «Про експертну 
оцінку ринкової вартості майна -  нежилих при-
міщень, розташованих за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Франка, 
101-а. 
 Підписання та нотаріальне посвідчення договору.

Ке р і в н и к и 
підприємств

Україні», та «Положення про поря-
док організації та проведення відчу-
ження майна комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка» 
від 15.08.2013 р. № 35/1539, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік підготовки 
до продажу об’єктів комунальної 
власності територіальної громади м. 
Боярка (додається).

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступни-
ка відповідного напрямку.

В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
  В. А. СКОЧКО

У зв’язку з великою кількістю звер-
нень до Контакт-центру Пенсійного 
фонду України, з 7 листопада 2014 року 
запроваджено додаткові номери: (044) 
281-08-70 та (044) 281-08-71, за якими 
можна отримати відповіді на запитання 
щодо пенсійного забезпечення громадян.

Додаткові номери працюють: 
понеділок-четвер з 09:00 до 18:00, 
п’ятниця з 09:00 до 16:45; 
обідня перерва — з 13:00 до 13:45, 
субота та неділя — вихідний день.
Продовжує також працювати ба-

гатоканальна телефонна лінія Кон-
такт-центру Пенсійного фонду України: 
0-800-503-753.

Номер гарячої телефонної лінії го-
ловного управління Пенсійного фонду 
України у Київській області: 

(044) 425-83-51.
Номер гарячої телефонної лінії 

управління Пенсійного фонду України 
у Києво-Святошинському районі Київ-
ської області: (04598) 5-23-27.

ІНФОРМУЄ УПРАВЛІННЯ ПФУ У 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ:

 Про встановлення дорожніх 
знаків для організації односторон-
нього дорожнього руху за адре-
сою: м. Боярка, вул. Молодіжна.

Враховуючи звернення гро-
мадськості міста щодо виник-
нення аварійних ситуацій, які 
призводять до нещасних випад-
ків в результаті дорожньо-тран-
спортних аварій, рекомендацій 
Державтоінспекції Києво-Свя-
тошинського району про ор-
ганізацію дорожнього руху по 
вул. Молодіжній у м. Боярка; 
відповідно до Акта комісійно-
го обстеження частини вули-
ці Молодіжної у м. Боярка від 
05.11.2014 р., схеми дорожнього 
руху по вул. Молодіжній у м. Бо-
ярка від 05.11.2014 р., керуючись 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
коном України «Про дорожній 
рух» та Рішенням виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
від 28.10.2014 р. № 55/2 «Про 
організацію одностороннього 
дорожнього руху за адресою: вул. 
Молодіжна у м. Боярка з метою 
збільшення пропускної спро-
можності та підвищення безпе-
ки руху, —   
ВИКОНАВЧИЙ КОМІЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл КП 

«БГВУЖКГ» на встановлення 
дорожніх знаків 2.1 «Дати до-
рогу», 2.3 «Головна дорога», 2.4 
«Кінець головної дороги», 3.21 
«В’їзд заборонено», 3.22 «Пово-
рот праворуч заборонено», 3.23 
«Поворот ліворуч заборонено», 
4.4 «Рух прямо або праворуч», 
4.5 «Рух прямо або ліворуч», 
4.6 «Рух праворуч або ліворуч», 
5.8 «Дорога із смугою для руху 
маршрутних транспортних за-
собів», 5.9 «Кінець дороги із 
смугою для руху маршрутних 
транспортних засобів», 5.11 
«Смуга для руху маршрутних 
транспортних засобів» для ор-
ганізації одностороннього руху 
за адресою: м. Боярка, вул. Мо-
лодіжна за погодженням з від-
ділом обслуговування Києво-
Святошинського району УДАІ 
ГУ МВС України в Київській 
області.

 2. Начальнику КП 
«БГВУЖКГ» провести органі-
заційні роботи по встановлен-
ню необхідних дорожніх знаків 
за адресою: м. Боярка, вул. Мо-
лодіжна.

3. Контроль за виконанням 
рішення покласти на заступни-
ка міського голови відповідно 
до розподілу обов’язків.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 11 листопада 2014 року № 58/1
м. Боярка

14 листопада о 13:29 на пульт 
зв’язку оперативно-диспет-
черської служби Києво-Свя-
тошинського району надійшло 
повідомлення про загорання 
приватного одноповерхового 
житлового будинку в м. Боярка 
по вул. Зеленій. На місце події 
негайно було направлено чер-
гові караули 51-го Державного 
пожежно-рятувального посту та 
33-ї Державної пожежно-ряту-
вальної частини м. Боярка. 

Після приїзду було встанов-
лено, що одноповерхова будівля 
площею 48 кв. м повністю охо-
плена вогнем, оскільки зовніш-
нє облицювання будинку вкрите 
дерев’яною вагонкою. Через це 
вогонь швидко поширився по 
всьому об’єму будівлі. Рятуваль-
ники оперативно провели бойо-
ве розгортання та приступили до 
гасіння пожежі, о 14:30 пожежу 
було ліквідовано. Вогнем зни-
щено будинок на площі 48 м. кв. 

Причина загорання — коротке за-
мкнення електромережі будинку.

Щоб не трапилось біди ря-
тувальники попереджають:

- потрібно відключати по-
шкоджену електромережу до 
приведення її в пожежобезпеч-
ний стан;

- не перевантажуйте розеток та 
електромереж великою кількістю 
споживачів (обігрівачі, телевізо-
ри, побутова техніка тощо);

- електродвигуни, світильни-
ки, проводи та розподільчі при-
строї треба регулярно, не рідше 
одного разу на місяць, а в запи-
лених приміщеннях щотижня 
очищати від пилу;

- в усіх незалежно від призна-
чення приміщеннях, які після 
закінчення роботи замикають-
ся і не контролюються черго-
вим персоналом, з усіх елек-
троустановок, а також з мереж 
їх живлення повинна бути від-
ключена напруга (за винятком 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

чергового освітлення, протипо-
жежних та охоронних устано-
вок, а також електроустановок, 
що за вимогами технології пра-
цюють цілодобово.
ГРОМАДЯНИ, ОБЕРІГАЙТЕ 
СЕБЕ ТА СВОЄ ЖИТЛО ВІД 

ВОГНЮ!

6. Показники результативності 
акта.

Регуляторний акт досягне своєї 
цілі, якщо: 

- робота міського пасажирсько-
го транспорту буде якісною, зросте 
культура обслуговування пасажирів;

- зменшиться кількість скарг 
громадян на погану якість пасажир-
ських перевезень;

- встановлені тарифи на проїзд у 
міському транспорті відповідатиме 
економічно обґрунтованим витратам.

7.Термін дії.
Термін дії запропонованого 

регуляторного акта - до прийнят-
тя наступного регуляторного акта, 
який залежитиме від економічних 
чинників (динаміка зміни вартос-
ті паливно-мастильних матеріалів, 
підвищення законодавчо встанов-
леного розміру мінімальної заро-
бітної плати, зміни у податковому 
законодавстві тощо).

8. Відстеження результативності 
акта.

Відстеження результативності 
застосування регуляторного акта 
буде здійснюватися відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності».
Виконавчий комітет

 Боярської міської ради

«Про погодження вартості про-
їзду на міському маршруті загаль-
ного користування м. Боярка № 1: 
від залізничного вокзалу в м. Бояр-
ка до Коледжу екології і природних 
ресурсів у розмірі 3 грн. 00 коп.».

1. Визначення та аналіз пробле-
ми, на вирішення якої спрямований 
нормативно-правовий акт.

Перевезення пасажирів про-
водиться при вартості проїзду 
2,50 грн. (встановлено рішенням 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради від 13 травня 2014 
року № 24/5 «Про погоджен-
ня вартості проїзду на міських 
маршрутах загального користу-
вання м. Боярка». 

У зв’язку із ростом цін на 
паливо, мастильні матеріали та 
запасні частини (шини, акуму-
лятори та ін.) для суб’єктів під-
приємницької діяльності ви-
никла необхідність у перегляді 
діючого тарифу. Ціни на пальне 
та мастильні матеріали в порів-
нянні з попереднім періодом, 
коли встановлювались діючі та-
рифи на проїзд, зросли на 45 %. 

Все це призвело до значного 
росту витрат на перевезення паса-
жирів. Крім того, в період еконо-
мічної кризи погіршились умови 
щодо заміни та оновлення рухо-
мого складу за рахунок складності 
отримання кредитів та зростання 
відсотків, що призводить до збіль-
шення вартості.

Враховуючи вищевикладені 
фактори, перевізники, які здій-
снюють перевезення пасажирів на 
території м. Боярка, звернулися до 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради про надання дозволу 
на підвищення вартості проїзду в 
розмірі 3 гривні.

2. Ціль і завдання прийняття 
регуляторного акта.

Проект регуляторного акта 
спрямований на приведення у 
відповідність тарифу на переве-
зення пасажирів автомобільним 
транспортом до розрахункових 
витрат суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, які працюють на 
ринку перевезень.

 3. Альтернативні способи до-
сягнення поставленої цілі.

Аналіз регуляторного впливу проекту 
рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

ГОРОСКОП
ОВЕН

Уникайте конфліктів, зруйнова-
ні стосунки відновленню не підляга-
ють. Результат накопичених за три-
валий час кармічних боргів терпіть 
і сумлінно «відпрацьовуйте». Нині 
доля повертає лише заслужене.  

ТЕЛЕЦЬ
Стабільність ділових та шлюб-

них взаємин є домінуючою темою. У 
скрутну мить підставте плече супут-
нику, розділіть радість і печаль. Щоб 
не залишитися наодинці, робіть від-
повідні висновки, автономне «пла-
вання» долею не схвалюється.  

БЛИЗНЮКИ
Дбайте про гармонійний мікро-

клімат в колективі, трудіться на со-
вість з максимальною продуктивніс-
тю, економно розподіляючи сили, 
час. Хочете жити в достатку — стань-
те спеціалістом високого класу! 

РАК
Приборкайте легковажність, 

зруйнований союз відновленню не 
підлягає. Зате одинакам, що пурхають 
метеликом в пошуках нектару любов-
них пригод, тимчасово поталанить.

ЛЕВ
Дім, сім’я — арена динамічних 

подій, де йде боротьба між інтереса-
ми домочадців і вашим егоїзмом. Не 
нагнітайте ворожу атмосферу, праг-
ніть до взаєморозуміння, будьте тур-
ботливим сім’янином, дбайливим 
господарем.. 

ДІВА 
Одноманітність убиватиме твор-

чий вогонь, викликатиме депресію. 
Процвітання залежить від уміння 
пристосовуватися до ситуацій, ін-
телекту, винахідливості та уміння 
зав’язати вигідні стосунки й отримати 
максимальну користь від контактів, 
знайомств..

ТЕРЕЗИ
Ви отримаєте все, що заслужи-

ли, вам навіть повернуть давні борги. 
Зосередьтеся на реалізації особистих 
задумів, ресурси доля пошле, сокро-
венні бажання — священні, їх ви-
конання відкриває двері в щасливе 
майбутнє. Тільки уникайте «експлу-
атації» та паразитизму зі сторони!

СКОРПІОН
Ви — на старті нового життя, де-

бютуйте, попереду осяйні перспек-
тиви. Втім генеральне «прибирання» 
минулого ще триває, треба удоско-
налити внутрішній світ, позбавити-
ся від поганих звичок. Прагніть ста-
ти зразком у всьому!

СТРІЛЕЦЬ
Вантаж минулого нещадно 

тисне, вимагаючи відробітку до-
пущених помилок в примусових 
ситуаціях. Частіше усамітнюйтеся 
для прояснення розуму, душевної 
релаксації. За особистий імідж не 
переживайте, конкурувати з вашою 
харизмою дуже важко!

КОЗЕРІГ
Вчіться бути справжнім другом, 

тоді зможете скрізь досягти тріум-
фу. Якщо хтось не припав до серця і 
нав’язує себе - з чистою совістю від-
мовляйте. А ось під рідним дахом чи 
в професійній сфері ваш ентузіазм 
може призвести до безповоротних 
руйнацій.

ВОДОЛІЙ
На трудових теренах спекотна 

пора. Укріплюйте посадове реноме, 
догоджайте шефу, любіть свою про-
фесію, а якщо відчули неприязнь, це 
поганий знак, значить треба міняти 
спеціальність. Поводьтеся чесно і 
благородно.

РИБИ
«Підкачайте» духовні біцепси, 

тоді вдасться блискуче протистояти 
злу, творити добро, нести в світ лю-
бов, мудрість, гармонію. Дружбу ці-
нуйте, і пам’ятайте залізне правило: 
хочеш втратити друга, позич йому 
гроші.

Повідомлення
29 листопада 2014 року о 16:00 

в приміщенні     актової зали гім-
назії (вул. Сєдова, 7) відбудуться 
збори громади щодо обговорення 
громадської ініціативи на тему: 
«Про недопущення житлової 
забудови в парку ім. Т.Г. Шев-
ченка».
Тел. (050) 544-64-83.

Народна Рада Боярки
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• 22 листопада о 13:00 у Боярському краєзнавчому музеї (вул. Жовтнева, 
49) відбудеться вечір пам’яті боярчанина, художника та різьбяра Анатолія 
Короля до роковини від дня смерті. 

• 23 листопада о 13:00 у храмі Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Бі-
логородська, 11-б) за участі відомого письменника Михайла Слабошпиць-
кого відбудеться презентація книги Володимира Січинського «Чужинці про 
Україну». Модератор зустрічі —  настоятель храму протоієрей Димитрій 
Присяжний.

• 25 листопада о 13:00 у Боярському краєзнавчому музеї (вул. Жовтнева, 
49) у рамках відзначення 70-ї річниці визволення України відбудеться вру-
чення нагород учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни. 

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

Боярчани активно допомагають 
нашим бійцям у зоні проведення 
АТО. Два тижні поспіль, навіть і у 
вихідні, небайдужі активісти займа-
лися плетінням маскувальних сіток 
в Центрі соціально-психологічної 
реабілітації. До акції долучилися за-
галом 98 осіб. За чотири дні було ви-
готовлено 212 м2 сітки, яку вже до-
ставлено до місця призначення.

З кожною смужкою в сітку 
вплітали турбота, любов та надія 
на швидке повернення наших во-
яків неушкодженими. Учасники 
під час роботи декламували вірші, 
співали, намагаючись виготовити 
справжні Обереги з сітки, яка вря-
тує дорогоцінне життя. 

Приєднуйтесь до щойно ство-

реної Волонтерської Сотні Бояр-
ки! Не залишайтесь байдужими!

Юлія Апостолова

ПЕРШІ КРОКИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ СОТНІ


