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А ТИ ПЕРЕДПЛАТИВ ГАЗЕТУ РІДНОГО МІСТА?

Володимир Пак, голова Києво�
Святошинської районної держад�
міністрації: 

"На сучасному етапі розвитку нашої
держави одним із головних зовніш�
ньополітичних пріоритетів є інтеграція
до Європейського Союзу. Саме Євро�
пейський вибір відкриває нові пер�
спективи для співробітництва України
з розвиненими країнами континенту,
підвищення економічного розвитку,
зміцнення позицій держави на міжна�
родній арені.

Протягом останніх років було зроб�
лено низку кроків, що відіграють важ�
ливе значення для прискорення про�
цесу євроінтеграції України. Але на
сьогодні в остаточному вирішенні
цього питання керівництвом держави
було зроблено паузу".

Дмитро Паливода, секретар
Боярської міської ради, голова
Боярської міської організації
Партії регіонів: 

� Підписання угоди про євроінтегра�
цію потребує виваженого рішення. Ук�
раїна має бути підготовленою до таких
важливих кроків. Хочу наголосити, що
це рішення не має політичного підтек�
сту, а лежить у суто економічній площи�
ні. Нещодавно, виступаючи перед гро�
мадянами України, Президент України
Віктор Янукович іще раз підтвердив, що
наш курс на євроінтеграцію � незмінний.
Президент підкреслює, що ніколи не пі�
де проти волі народу, який зараз підтри�
мує євроінтеграційні процеси. Призупи�
нити цей процес � ще не означає відмо�
витися від нього.

Згадаймо лист, отриманий керівниц�
твом нашої держави від Міжнародного
валютного фонду з певним переліком
вимог, які необхідно виконати, з метою
отримання коштів для компенсації тих
втрат, які чекають на Україну.

За підрахунками аналітиків, щоб при�
вести українську економіку до європей�
ських стандартів, потрібно не багато,
не мало, а 160 млрд. євро � в середньо�
му по 15�20 млрд. євро на рік. Нато�
мість, попередньо Україні запропоно�
вано лише 600 млн. євро, що в 10 разів
менше, ніж економіка нашої держави
втратить від розірвання торгівельних
зв'язків з Російською Федерацією. Під�
твердження отримання цієї суми від
Європейського Союзу досі не отрима�
но. До того ж, втрати від розриву торгі�
вельних відносин із Росією суттєво
вплинуть на валютні резерви України,
які на сьогодні практично вичерпані. То�
му перемовини щодо покриття цих
втрат тривають досі.

Країни, які приєднувалися до Євро�
союзу свого часу, отримували на роз�
виток економіки та існуючих зовнішніх
боргів: Польща � 83 млрд. євро, Чехія �
близько 8 млрд. євро, Словаччина � 6,4
млрд. євро, Угорщина � 55 млрд. євро.
Підтвердження, що Україні зовнішні
борги будуть списані, також немає.

Серед інших вимог МВФ � підвищення
тарифів на оплату послуг ЖКГ для насе�

лення, "замороження" заробіт�
них плат на існуючому рівні,
скорочення соціальних бюд�
жетних виплат тощо. До такого
кроку наша держава на сьогод�
ні не готова.

Але за будь�яких умов потріб�
но пам'ятати, що курс на краще
майбутнє перш за все залежить
від дій кожного з нас". 

ГРОМАДА МІСТА 
ОБГОВОРИЛА 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ     
МАЙБУТНЄ

28 листопада міський голова Тарас
Добрівський відвідав ПрАТ "Вентс". Під
час зустрічі з трудовим колективом під�
приємства, зокрема, йшлося про пози�
цію уряду України на шляху до євроін�
теграції. 

"Пройдено значний шлях з приведен�
ня нашого законодавства і нормативної
бази до європейських зразків, � наго�
лосив Тарас Григорович. � Ця робота не
переривається, і влада, зі свого боку,
теж вдосконалюється, щоб мати мож�
ливість керувати відповідно до демок�
ратичних принципів. Боярка має міста�
побратими у Польщі, Словаччині, Біло�
русі. Ми вивчаємо та намагаємося
впроваджувати їх досвід, � зазначив
міський голова. � Я цілком погоджуюся
з думкою Президента України про те,
що європейський вибір залишається
нашим ключовим пріоритетом". 

Користуючись нагодою, всі присутні
мали змогу особисто поспілкуватися з
міським головою та поставити йому пи�
тання. 

На продовження теми
Того ж дня міський голова Тарас

Добрівський мав іще одну зустріч з
представниками комунальних підпри�
ємств та установ міста, громадських та
ветеранських організацій, а також з ке�
рівниками великих підприємств, що
працюють на території міста. У зустрічі
взяв участь голова Києво�Святошин�
ської районної ради Володимир Луцюк. 

Основна тема зустрічі � відтерміну�
вання підписання договору про асоціа�
цію з Європейським Союзом. 

Відкрив зібрання міський голова. Він,
зокрема, поділився думками, чому так
несподівано було відкладено підписан�
ня цієї угоди: "Вона має бути взаємови�
гідною для всіх сторін". 

Тарас Григорович наголосив, що
ефект від підписання угоди з ЄС на ни�
нішньому етапі може бути позитивним,
але не значним. Значно більше Україна
може втратити при згортанні співробіт�
ництва і торговельно�економічних
зв'язків з Росією. 

"Я переконаний, що у нас має бути
європейське майбутнє. Однак потрібно

віддавати собі звіт в тому, у що обій�
деться нашій економіці впровадження
євростандартів на нинішньому етапі,
коли є серйозні труднощі, в тому числі,
з наповненням бюджету. Ми повинні
обговорити всі складові євроінтеграції,
щоб найкращим чином використовува�
ти європейські перспективи", � сказав

Тарас Добрівський. 
"Європа повинна побачити в Україні

рівноправного партнера, а не сиро�
винну базу та джерело дешевої робо�
чої сили, � наголосив голова райради
Володимир Луцюк. � Тому я підтри�
мую прагнення уряду та Президента
України добитися вигідних умов для
нашої держави". 

До речі, 27 листопада в актовій залі
Києво�Святошинської районної дер�
жавної адміністрації відбулася відкри�
та зустріч на цю ж тему першого зас�
тупника голови Київської облдержад�
міністрації Олександра Зайця з голо�
вою РДА Володимиром Паком, пер�
шим заступником голови РДА Мико�
лою Шкавроном, головою райради
Володимиром Луцюком за участі зас�
тупників голови РДА та райради, голів
місцевих рад, депутатів райради, ке�
рівників управлінь, відділів, структур�
них підрозділів РДА, ЗМІ. 

"Євросоюз не закриває перед нами

двері: угоду ми можемо підписати й
наступного року, � наголосив Олек�
сандр Заєць, � чітко вирішивши всі пи�
тання, на які наша держава сьогодні не
отримала відповіді: це й умови отри�
мання та розмір кредитування � не ли�
ше наступного року, а й на майбутнє �
для модернізації наших підприємств та
економіки в цілому, її переорієнтації на
інші ринки збуту продукції. І якщо полі�
тично ми готові до такого кроку, то еко�
номічно � ні.

Ніхто не заважає нам у нашій державі
приймати закони, що гарантуватимуть
життя за євростандартами. Цей процес
ми можемо розпочати й сьогодні: пот�
рібно, щоб працювали депутати, роз�
роблялися й приймалися необхідні для
забезпечення євростандартів життя за�
кони. Саме на це й спрямовані рефор�
ми Президента України Віктора Януко�
вича � забезпечення гідного життя кож�
ного українця, орієнтовані саме на єв�
роінтеграцію.

Адже курс нашої держави � європей�
ський".

КУРС НАШОЇ ДЕРЖАВИ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

Зустріч міського голови 
з трудовим колективом 

ПрАТ “ВЕНТС”

Уряд України своїм рішенням продовжив підготовку до підписання
договору про асоціацію з Європейським Союзом. Нині в остаточному
вирішенні цього питання керівництвом держави було зроблено паузу.

Своїми думками з цього приводу діляться очільники нашого міста 
та КиєвоCСвятошинського району. 

Зустріч міського голови з громадськістю Боярки
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� Сьогодні ряд питань ми ус�
пішно вирішуємо з молодими
колегами, які звертаються до
нас,  � наголосив Андрій Спась�
кий. � Це робочі моменти, де мо�
лоді люди мають змогу обгово�
рити актуальні проблеми сту�
дентства та шляхи їх рішення ра�
зом із керівництвом області,
представниками управлінь та ін�
шими кваліфікованими спеціа�
лістами. 

Під час зустрічі Тетяна Пода�
шевська, зазначила, що сьогодні
Уряд країни своїм рішенням
продовжив підготовку до підпи�
сання договору про асоціацію з
Європейським Союзом для того,

щоб не допустити катастрофіч�
ного розвитку ситуації в еконо�
міці, а також запитала  у молоді,
на їхню думку, чи готова Україна
зараз зробити такий крок для
країни та громадян?

� Наша країна, наш Президент
і наш Уряд й надалі буде прово�
дити підготовку до підписання
Угоди про асоціацію з ЄС, але
для сьогоднішнього укладання
договору наша країна та наші
люди ще не готові. Ми знаємо,
що ті умови, які висунув нам
Міжнародний валютний фонд � є
абсолютно неприйнятними. Ми
не можемо погодитися з вимо�
гами вдвічі збільшити оплату за

житлово�комунальні послуги і
одночасно заморозити зарпла�
ти, стипендії, пенсії та всі соці�
альні допомоги, � наголосила
Тетяна Подашевська.  

Нагадаємо, що упродовж
трьох років при голові Київської
облдержадміністрації створена
та активно працює громадська
молодіжна рада, під час засідань
якої лідери громадських органі�
зацій висловлюють свої думки та
зауваження стосовно проблем�
них питань життєдіяльності об�
ласті та надають пропозиції їх
усунення.

НА КИЇВЩИНІ ВІДБУЛОСЯ
ЗАСІДАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
У Київській обласній державній адміністрації відбулося засідання молодіжної ради під

головуванням заступників голови Київської обласної державної адміністрації 
Тетяни Подашевської та Андрія Спаського.  

Під час зустрічі із студентами та представниками молоді Київщини розглядалися
питання щодо співпраці з молодіжними організаціями в регіоні, а також обговорили

питання щодо призупинення підписання договору про асоціацію з ЄС.

� Уряд України своїм рішенням про�
довжив підготовку до підписання дого�
вору про асоціацію з Європейським
Союзом для того, щоб не допустити
катастрофічного розвитку ситуації в
економіці та добитися компенсації по�
несених і можливих у майбутньому
втрат,  � наголосив Анатолій Присяж�
нюк.  Ми не можемо допустити, щоб
асоціація виявилася провальною і для
України і для Європейського Союзу, на
цьому наголошує Президент України
Віктор Янукович. Він чітко висловив
свою позицію,  що Україна й надалі
продовжуватиме курс на євроінтегра�
цію. Адже наша країна має бути підго�
товленою до таких важливих та вива�
жених кроків.

Як зазначив голова громадської ра�
ди при Київській облдержадміністрації
Микола Матьора,  сьогодні ми та наші
діти будують майбутнє нашої держави.

� В нашому регіоні сьогодні немає
майдану, адже громадськість Київщи�
ни розуміє, що такі важливі кроки, як
підписання Угоди про асоціацію з ЄС
має бути виваженими та прийматися
виключно в національних інтересах, �
сказав Микола Матьора. � У нашій краї�
ні мають захищатися права людини та
гарантуватися рівність усіх перед зако�
ном, а також забезпечуватися соціаль�
ний і економічний захист населення,
адже це є найвищими цінностями для

всіх без винятку, байдуже, в якому ти
регіоні проживаєш.

У ході наради Володимир Горбик, ди�
ректор департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністра�

ції наголосив, що підписання Угоди про
асоціацію в ЄС є завчасним, адже пе�

ред економікою нашої
країни виникає ряд
труднощів, для вирі�
шення яких нам потрі�
бен час. 

� Росія твердо заяви�
ла, що після підписання Угоди закриє
кордони для наших товарів, а це озна�
чає, що роботу втратять більше 400 ти�
сяч людей, закриються найбільші віт�
чизняні підприємства, різко згорнеться

малий і середній бізнес, доходи бюд�
жету не забезпечать виконання соці�

альних зобов'язань держави.
В свою чергу Європейський Союз не

запропонував нам ніякої компенсації
цих величезних втрат. Водночас Між�
народний валютний фонд висунув не�
прийнятні умови надання Україні кре�
диту. Для нас є неприпустимими вимо�
ги вдвічі збільшити оплату за житлово�
комунальні послуги і одночасно замо�
розити зарплати, стипендії, пенсії та
інші соціальні допомоги громадянам, �

наголосив Володимир Горбик.
Як зазначив Анатолій Присяж�

нюк, на сьогодні позиція влади є
чіткою і послідовною. Для того,
щоб стати повноцінним членом
європейської сім'ї, необхідно до�
сягнути європейських стандартів,
створити усі необхідні умови. Ми
не можемо погодитися на різке
скорочення видатків бюджету, а
значить, на звільнення лікарів,
вчителів, викладачів вузів, скоро�
чення бюджетних місць для сту�
дентів. Ми не можемо піти на
знецінення національної валюти,
що призведе до різкого подорож�
чання імпортних товарів, в першу
чергу � ліків. Ми не можемо від�
мовитися від підтримки сільгос�
пвиробників, що відразу ж приз�
веде до подорожчання продуктів
харчування і руйнувань в аграр�
ному секторі. Тільки робота під�
приємств, створення нових робо�
чих місць дасть можливість на�
повнювати бюджет, збільшувати
відрахування на соціальні проек�

ти та розбудовувати інфраструктуру.
Так розвивається увесь світ.

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк провів
засідання тристоронньої ради, де були присутні депутати Київської обласної ради,
голови райдержадміністрацій, міські голови, керівники структурних підрозділів, а
також представники підприємств та громадської ради. Під час зустрічі було
обговорено одну з  найважливіших тем сьогодення країни.

ДІЄМО В НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСАХДІЄМО В НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСАХ

НОВОРІЧНО�
РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ

Уряд ухвалив постанову про перенесення
вихідних днів на новорічні та різдвяні свята
з 1 до 7 січня включно.

Робочий день 2 січня переноситься на
суботу, 11 січня, 3 січня C на суботу, 25 січня
і 6 січня C на суботу, 8 лютого.

19 грудня, 
у день Святого Миколая, 

о 17:00 біля Будинку урочистих
подій відбудеться відкриття

головної міської ялинки. 

ЗАПРОШУЄМО 
ВСІХ БОЯРЧАН 
НА ВІДКРИТТЯ

МІСЬКОЇ ЯЛИНКИ
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Про надання дозволу КП "БГВУЖКГ" на відчуження майна �
систем теплопостачання котельня (устаткування котельні),
розташованих за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53

Керуючись пп. 30 і 31 ст. 26 Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні", ст. 8 і 9 Закону України "Про приватизацію не�
великих державних підприємств (малу приватизацію)", Положення
"Про порядок організації та проведення відчуження  майна кому�
нальної власності територіальної громади м. Боярка", на підставі
листа�звернення начальника КП "БГВУЖКГ" В. П. Богуславського, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл КП "БГВУЖКГ" на відчуження майна � систем
теплопостачання котельня (устаткування котельні), розташованих
за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53 згідно додатку (Дода�
ток 1).

2. Доручити КП "БГВУЖКГ" для проведення аукціону по продажу
вищезазначеного майна згідно з вимогами чинного законодавства.
Укласти договір з ТБ "Універсальною товарно�сировинною біржею".

3. Начальнику КП "БГВУЖКГ" укласти договір купівлі�продажу
майна � систем теплопостачання котельня (устаткування котельні),
розташованих за адресою: Київська обл., Києво�Святошинський р�
н, м. Боярка, вул. Білогородська, 53 з переможцем аукціону. 

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

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії 
РІШЕННЯ № 38/1574

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про заборону продажу
алкогольних напоїв з 23:00 до 8:00
Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні", розпорядженням Києво�Святошинської РДА Київ�
ської обл. "Про стан боротьби зі злочинністю у Києво�Свято�
шинському районі" від 08.10.2012 року № 2543, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних на�
поїв в закладах торгівлі на території міста Боярка з 23:00 до
8:00.

2. Доручити службам виконавчого комітету Боярської міської
ради розробити "Положення про торгівлю на території міста Бо�
ярка".

3. Дане рішення підлягає опублікуванню в друкованому органі
Боярської міської ради газеті "Боярка�інформ" і набирає чин�
ності з моменту оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пер�
шого заступника міського голови Скочка В.А.

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії

РІШЕННЯ № 38/1566

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про затвердження звіту "Про експертну оцінку ринкової
вартості майна � систем теплопостачання котельня
(устаткування котельні), розташованих за адресою:
Київська обл., Києво�Святошинський район, м. Боярка,
вул. Білогородська, 53"

Керуючись пп. 30 і 31 ст. 26 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", ст. 8 і 9 Закону України "Про привати�
зацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)",
на підставі звіту про експертну оцінку ринкової вартості майна �
систем теплопостачання котельня (устаткування котельні), роз�
ташованих за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт "Про експертну оцінку ринкової вартості
майна � систем теплопостачання котельня (устаткування ко�
тельні), розташованих за адресою: Київська обл., Києво�Свято�
шииський район, м. Боярка. вул. Білогородська, 53, в сумі:
128847 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот сорок сім) грн. 00 коп.
(без ПДВ).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пер�
шого заступника міського голови Скочка В.А. 

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії 

РІШЕННЯ № 38/1573

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про зняття з балансу основної діяльності КП "Боярка�
Водоканал" Боярської міської ради виробничої бази за
адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101 

Розглянувши лист КП "Боярка�Водоканал" від 28.10.2013 р №
531 , щодо зняття з балансу комунального підприємства виробничої
бази, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво�Святошин�
ський р�н м. Боярка, вул. Франка,101. Керуючись Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні", та враховуючи рекоменда�
ції постійної депутатської комісії з питань житлово�комунального
господарства, енергозбереження, благоустрою міста, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Боярка�Водока�
нал" на зняття з балансу, в установленому порядку, виробничої ба�
зи, яка не задіяна у виробництві, що знаходиться за адресою: Київ�
ська обл., Києво�Святошинський р�н, м. Боярка, вул. І. Франка,101
та знаходиться у незадовільному технічному стані. 

2. Виконавчому комітету Боярської міської ради прийняти на ба�
ланс в установленому порядку виробничу базу яка не задіяна у ви�
робництві, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво�Свя�
тошинський р�н, м. Боярка, вул. І. Франка, 101.

3. Створити комісію з прийняття�передачі виробничої бази з ба�
лансу КП "Боярка�Водоканал" на баланс виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради у складі згідно додатку.

4. Директору КП "Боярка�Водоканал" надати акти списання на
затвердження виконкому Боярської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступ�
ника міського голови В.А. Кухарця.

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії 

РІШЕННЯ № 38/1575

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про внесення змін до рішення  II пленарного засідання
чергової 28 сесії Боярської міської  ради VI скликання  від
26.12.2012 року № 28/1451 "Про затвердження міського
бюджету на 2013рік"

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні", Бюджетним кодексом України, рішенням Бо�
ярської міської ради VI скликання від 26.12.2012 року № 28/1451
року "Про затвердження міського бюджету на 2013 рік", згідно з рі�
шенням сесії районної ради "Про районний бюджет Києво�Свято�
шинського району на 2013 рік", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до переліку видатків бюджету розвитку з вне�
сенням відповідних змін до функціональної та економічної структу�
ри видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет роз�
витку) в межах планових асигнувань, а саме: 

по КФК 100102 КЕКВ 3210:
збільшити асигнування на 12 350,00 грн. (Капітальні трансферти

КП "Боярське ГВУЖКГ" на капітальний ремонт житлового фонду); 
нпо КФК 010116 КЕКВ 3132:
зменшити асигнування на 12 350,00 грн. (Капітальний ремонт

приміщень РАГС)
2. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7 "Рішення про зат�

вердження міського бюджету на 2013 рік".
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого

заступника міського голови В. А. Скочка 

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії 

РІШЕННЯ № 38/1569

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про затвердження звіту "Про експертну оцінку ринкової
вартості майна � приміщень котельні (будівлі, споруди та
передавальні пристрої), розташованих за адресою:
Київська обл., Києво�Святошинський район, м. Боярка,
вул. Білогородська, 53." 

Керуючись пп. 30 і 31 ст. 26 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", ст. 8 і 9 Закону України "Про привати�
зацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)",
на підставі звіту про експертну оцінку ринкової вартості майна �
приміщень котельні (будівлі, споруди та передавальні пристрої),
розташованих за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53,
згідно з рішенням Боярської міської ради № 29/1476 від
28.01.2013 року "Про внесення об'єктів нерухомості до переліку
об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бояр�
ка, які підлягають приватизації у 2013 році", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт "Про експертну оцінку ринкової вартості
майна � приміщень котельні (будівлі, споруди та передавальні
пристрої), розташованих за адресою: Київська обл., Києво�Свя�
тошииський район, м. Боярка. вул. Білогородська, 53" в сумі:
5662508 (п'ять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі п'ятсот ві�
сім) грн. 00 коп. (без ПДВ).

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради
провести аукціон по продажу вищезазначеного об'єкту згідно
до вимог чинного законодавства..

3. Міському голові укласти договір купівлі�продажу майна �
приміщень котельні (будівлі, споруди та передавальні пристрої),
розташованих за адресою: Київська обл., Києво�Святошин�
ський р�н, м. Боярка, вул. Білогородська, 53 з переможцем аук�
ціону. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пер�
шого заступника міського голови В. А. Скочка. 

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії 

РІШЕННЯ № 38/1572

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про надання дозволу КП "ІА "Боярка�інформ"
на укладання договору оренди комунального майна

територіальної громади м. Боярка
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве са�

моврядування в Україні", ст. 5 Закону України "Про оренду дер�
жавного і комунального майна" та відповідно до вимог постано�
ви Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, "Про
внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду державного майна" та протоколу комунальної
комісії від 14.11.2013 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл КП "ІА "Боярка�інформ" на укладання дого�
вору комунального майна територіальної громади м. Боярка
терміном на 1 рік. 

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради ук�
ласти договір оренди з КП "ІА "Боярка�інформ" у відповідності
до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на про�
фільну постійну депутатську комісію.

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії

РІШЕННЯ № 38/1568

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за
3 квартал 2013 року

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп.4 п. а) ст. 28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", у відповідності з Бюджетним Ко�
дексом України, постановами Кабінету Міністрів України від
28.02.02 р. № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджет�
них установ" (зі змінами від 29.04.04 р. № 549 та від 17.05.02 р. №
659), враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань
фінансів, бюджету, соціально�економічного розвитку, зовнішньое�
кономічних зв'язків, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 3 квартал
2013р. по доходах у сумі 38 778,0 тис. грн., а саме: 

� загальний фонд � 29 756,2 тис. грн., в т. ч. субвенції з держбюд�
жету �335,9 тис. грн.

� спеціальний фонд � 9 021,8 тис. грн., в т. ч.:
бюджет розвитку � 7 005,5 тис. грн., 
субвенції з держбюджету � 546,2 тис. грн.

по видатках у сумі 33 970,4 тис. грн., у тому числі:
� загальний фонд � 26 728,3 тис. грн..
� та спеціальний фонд � 7 242,1 тис. грн., в т. ч.  
бюджет розвитку � 5 336,9 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, соціально�еконо�
мічного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків.

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії
РІШЕННЯ № 38/1571

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Про внесення змін до Положення про порядок організації та
проведення відчуження майна комунальної власності
територіальної громади м. Боярка

З метою приведення Положення про порядок організації та про�
ведення відчуження майна комунальної власності територіальної
громади м. Боярка, затвердженого рішенням №35 /1539 від 15 сер�
пня 2013 року, у відповідність до Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" зі змінами,
� 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А

1. Внести зміни до абзацу 3 розділу VІІ Положення про порядок
організації та проведення відчуження майна комунальної власності
територіальної громади м. Боярка, виклавши його в наступній ре�
дакції:

Зазначена iнформацiя публікується не пiзнiш, як за 20 календар�
них днів до дати проведення конкурсу аукціону. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію з питань житлово�комунального підприємства, приватизації та
благоустрою  та на заступника відповідного напрямку.

СЕКРЕТАР РАДИ  Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергової 38 сесії
РІШЕННЯ № 38/1567

від 21 листопада 2013 року    м. Боярка

Звіт про виконання бюджету міста Боярка 
за ІІІ квартал 2013 р.

ДОХОДИ
Доходи загального фонду міського бюджету, які формуються за

рахунок власних  і закріплених загальнодержавних податків і збо�
рів, виконані у сумі 29 756,2 тис. грн.,(в т.ч. субвенція з держбюд�
жету � 335,9 тис. грн.), що становить 90 % до планових показників
за ІІІ квартал 2013 року (25 342,1 тис при плані 26 768,1 тис. грн. в
2012 році за відповідний період).

Найбільшим джерелом формування власних та закріплених до�
ходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, на до�
лю якого припадає 83 % доходів загального фонду. Надходження
цього податку за звітний період склали 24 320,1 тис. грн. (за ІІІ
квартал 2012 року надійшло 20928,1 тис. грн.).

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати, який складає
22 926,5 грн. при плані 25 344,00 грн. (надійшло 18 595,0 тис. грн. в
2012 році за відповідний період).

Плати за землю надійшло 3 501,5 тис. грн., 97 % до запланова�
них 3 621,0 тис. грн. на ІІІ квартал (надійшло 3495,2,0 тис. грн. за
відповідний період 2012 року).

За 3 квартал міським бюджетом отримано від місцевих податків
і зборів 154,4 тис. грн. при плані 150,1 тис. грн. (роздрібна торгів�
ля, оптова торгівля, ресторанне господарство, придбання корот�
котермінового патенту), виконання � 103 %, (за відповідний період
2012 року надійшло 142,5 тис. грн.) 

Неподаткові надходження за звітний період отримані в сумі 1
056,7 тис. грн. (надійшло 587,9 тис. грн. за відповідний період
2012 року). 

Надходження від державного мита, сплаченого за оформлення
документів на спадщину та дарування, становить 89,5 тис. грн.
(надійшло 105,5 тис. грн. за відповідний період 2012 року). 

Із 9 021,8 тис. грн. доходів спеціального фонду у ІІІ кварталі по�
даткові надходження до спеціального фонду становлять 7 886,9
тис. грн. в тому числі бюджет розвитку м. Боярка � 7 005,5 тис.
грн., субвенції з районного бюджету на будівництво, реконструк�
цію та утримання вулиць і доріг комунальної власності надійшло
546,2 тис. грн.

Надійшло 240,8 тис. грн. від податку з власників транспортних
засобів, збору за першу реєстрацію та торгівельну діяльність наф�
топродуктами на автозаправних станціях, екологічного податку на�
дійшло 80,2 тис. грн.., що становить 53,5 % до плану за ІІІ квартал.
Неподаткові надходження (власні надходження) до спец. фонду
становлять 1 134,9 тис.грн.

До цільового фонду  в ІІІ кварталі коштів не надходило.
Всього доходи міського бюджету за ІІІ квартал 2013 р. стаC

новлять 38 778,0 тис. грн.

ВИДАТКИ
Видатки загального фонду міського бюджету у ІІІ кварталі 2013

року склали 26 728,3 тис. грн., 
Вагому частку видатків міського бюджету становлять витрати на

утримання ДНЗ міста � 12 218,6 тис. грн. Це становить 45,7 % від
всієї суми видатків загального фонду, або 60,0 % від суми видатків
загального фонду, без врахування вилучень до районного бюдже�
ту. Із загальної суми фінансування на виплату заробітної плати бу�
ло направлено 8 901,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв та кому�
нальних послуг � 1 653,9 тис. грн. та харчування � 1 614,8 тис. грн.  

Наступну найбільшу частку видатків міського бюджету станов�
лять витрати 23,3 % від суми видатків загального фонду � кошти,
що передаються до районного бюджету � 6 228,3 тис.грн.

На утримання НВО за звітний період витрачено 541,7 тис. грн..
Видатки на утримання органів самоврядування за ІІІ квартал

склали 3 659,2 тис. грн. Оплата праці працівників органів місцево�
го самоврядування становила 3 189,9 тис. грн. Витрати на кому�
нальні послуги �212,4 тис. грн.

Видатки по утриманню Будинку культури становлять � 833,9 тис. грн.
Видатки на утримання бібліотек становлять � 395,6 тис. грн.
На благоустрій міста витрачено 2 115,1 тис. грн., 
На виконання програми розвитку культури � 55,00 тис.грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за ІІІ квартал

2013 року становлять 7 242,1 тис. грн. з них:
� 957,8 тис. грн. � харчування дітей у ДНЗ
� 5 336,9 тис. грн. � видатки по бюджету розвитку, а саме:
� 17,6 тис грн. � видатки на придбання оргтехніки для потреб ви�

конкому;
� 50,5 тис грн. � видатки на капремонт приміщень виконкому
� 519,2 тис. грн. � придбання обладнання та капремонт  примі�

щень ДНЗ; 
� 160,00 тис. грн. � придбання пам'ятника воїнам�інтернаціона�

лістам; 
� 42,00 тис. грн. � придбання дитячого майданчика; 
� 995,00 тис. грн. � придбання екскаватора для потреб міста;
� 850,00 тис. грн. � придбання сміттєвоза для потреб міста ;   
� 65,4 тис грн. � придбання обладнання для КП "Боярка�водока�

нал"; 
� 40,0 тис грн. � капітальний  ремонт свердловини №10 (КП "Бо�

ярка�водоканал"); 
� 48,2 тис. грн. � поповнення статутних фондів комунальних під�

приємств; 
� 335,9 тис.грн. � на реконструкцію вуличного освітлення, (кош�

ти, передані із загального до спеціального фонду (субвенція з дер�
жбюджету); 

� 105,1 тис грн. � видатки цільового фонду  (залишок на початок
року) на здійснення оплати боргу КП "Боярка�Водоканал" на ко�
ристь ПП "Виробнича фірма "Імпульс".

Таким чином, видатки міського бюджету 3 квартал 2013
року разом склали 33 970,4 тис. грн.

ДОДАТОК 1

до рішення сесії Боярської міської ради 

VІ скликання від 21 листопада 2013 р. № 38/1581
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УТ 1

06:00 Православний ка�
лендар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 15:00, 18:20
Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 09:50,
12:05, 13:20, 14:05, 23:20
Погода
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Ук�
раїно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55 Політтеатр
10:15 Без цензури
10:40 Дитячий фестиваль
"Ангел"
11:30 Всеукраїнський
конкурс�фестиваль "Зо�
ряні мости"
12:00, 15:30, 17:40, 21:30
Діловий світ
12:10 Шеф�кухар країни
13:00 Хто в домі хазяїн?
13:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:45 Світло
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:35 Життя на рівних
15:55 Т/с "Фронт без
флангів" 
17:15 Про головне
17:35 Світ спорту
18:05 Агро�News
18:40 Фінансова перспек�
тива
18:50 Сільрада
19:15 Фестиваль гумору
"Умора"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Знак питання
21:50 До 25�річчя дуету
"Світязь". Концертна
програма
22:55 Трійка, Кено, Секун�
да удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою
додому

Телеканал 1+1

06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45, 07:10, 08:10 "Сні�
данок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00, 19:30,
23:35 ТСН
08:05 "Економічна прав�
да"
09:05 Т/с "Любов та пока�
рання" (1)
11:15 Х/ф "Висоцький.
Дякую, що живий"
15:40 "Російські сімейні
драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та пока�
рання" (1)
20:15 Т/с "Шерлок Холмс"
22:15 "Гроші"
23:50 Х/ф "У краю крові та
меду" (2)
02:05 Х/ф "Сусіди" (1)

Інтер

05:30 Х/ф "Лісове озеро"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Нови�
ни
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:10 Т/с "Птах у клітці" 
13:35 "Судові справи"
14:35 "Сімейний суд"
15:40 "Чекай на мене"
18:00 Ток�шоу "Стосуєть�
ся кожного"
19:05 Т/с "Пасічник"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Майор поліції"
22:25 Т/с "Кулінар�2"
00:30 Т/с "Картковий бу�
динок"

ТЕТ

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с "Лала�
лупси" (1)
07:00 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком

08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Якось у казці" 
12:55 Любов з майбутньо�
го
13:55 Богиня. Нова колек�
ція
16:00 Т/с "Брати" (1)
17:00 Т/с "Вісімдесяті" (1)
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і
два сина" (1)
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с "Секс і місто" (2)

ICTV

06:15, 07:25 Ділові факти
06:25 Економічний інте�
рес
06:30 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Факти тижня з О.
Соколовою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с "Літєйний"
11:35, 13:00 Т/с "Під зли�
вою куль"
12:45 Факти. День
16:20 Х/ф "Бригада. На�
щадок"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Лютий"
22:20 Т/с "Прокурорська
перевірка"
23:30 Свобода слова з А.
Куликовим
01:35 Х/ф "Тобі відоме
моє ім'я" (2)

СТБ

06:00, 15:55 "Все буде
добре!"
07:45, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
09:05 "Таємниці Х�факто�
ра. Без права на слаб�
кість"
10:05 Х/ф "Сонцеворот" 
12:40 "Битва екстрасен�
сів. Чоловіки проти жінок"
14:55 "Звана вечеря�2"
18:00, 22:00 "Вікна�Нови�
ни"
20:10 "Куб�4"
22:25 "Детектор брехні�4"
00:10 "Один за всіх"

Новий Канал

06:15, 13:15 М/с "Чере�
пашки Ніндзя"
06:35, 13:35 М/с "Губка
Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Під�
йом
07:30, 08:30, 19:55 Пого�
да
09:00 Х/ф "Шопо�коп"
10:50, 18:00, 22:00 Т/с
"Вороніни"
13:10, 14:20 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без
гроша"
16:50 Т/с "Щоденник ліка�
ря Зайцевої"
19:00, 01:20 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с "Молодіжна ко�
манда"
21:00 Т/с "Кухня"
23:00 Х/ф "Бумер" (2)

ТРК "УКРАЇНА"
06:15 Срібний апельсин
07:00 09:00 17:00 19:00
Події
07:30 Щиросерде зізнан�
ня
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10 Т/с "П'ятницький.
Глава третя" (1)
11:00 Х/ф "Любов з про�
бірки" (1)
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30 Т/с
"Слід" (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Поцілуй! Нова
історія" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Балабол" (1)
22:00 Події дня
23:20 Х/ф "Апокаліпсис" 
02:05 Х/ф "Тремтіння
Землі 4: Легенда почина�
ється" (2)

УТ 1

06:00 Православний ка�
лендар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00, 15:00,
18:20 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 12:35,
13:15, 18:50, 23:20 Погода
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Ук�
раїно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 20:55 Офіційна хро�
ніка
09:40, 15:30 Т/с "Таємни�
ця старого мосту"
10:25 Т/с "Монте Крісто"
11:20 Нехай Вам буде ко�
льорово!
12:10, 15:25, 17:35, 21:30
Діловий світ
12:15 Знак питання
12:40 Як це?
13:20 Рояль в кущах
13:50 Х/ф "Майор Вихор" 
15:15 Euronews
16:15 Т/с "Фронт без
флангів" 
17:50 Останнє поперед�
ження
18:40 Фінансова перспек�
тива
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем'єр�ліга.
"Чорноморець" � "Шахтар" 
21:40 Вечір пам'яті Н.
Яремчука 
22:55 Трійка, Кено, Макси�
ма
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою
додому

Телеканал 1+1

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніда�
нок з "1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 "Шість кадрів"
09:40, 17:10 Т/с "Любов та
покарання" (1)
11:35, 20:15 Т/с "Шерлок
Холмс"
13:35, 14:35 Т/с "Історія
льотчика"
15:40 "Російські сімейні
драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
22:15 "Міняю жінку�8"
00:00 Х/ф "Хлопчики з ка�
лендаря" (1)

Інтер

05:25, 22:25 Т/с "Кулінар�
2"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:10, 20:30 Т/с "Майор
поліції"
11:10, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Канев�
ським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося
в Україні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Пасічник"
20:00 "Подробиці"
00:30 Т/с "Картковий бу�
динок"

ТЕТ

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с "Лала�
лупси" (1)
07:00 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У

11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Якось у казці" 
12:55 Любов з майбутньо�
го
13:55 Богиня. Нова колек�
ція
16:00 Т/с "Брати" (1)
17:00, 20:00 Т/с "Два
батька і два сина" (1)
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
22:10 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" (2)

ICTV

06:20, 07:35 Ділові факти
06:30 Економічний інтерес
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм
10:15, 13:00 Анекдоти по�
українськи
10:25, 14:35 Т/с "Літєй�
ний"
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с "Проку�
рорська перевірка"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Лютий"
23:25 Х/ф "Прямий кон�
такт" (2)
01:20 Х/ф "Параграф 78"
(2)

СТБ

06:05, 15:55 "Все буде
добре!"
07:50, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
09:40 Х/ф "Ніколи не забу�
ду тебе" (1)
11:45 Х/ф "Аліса назав�
жди" (1)
13:50 "Битва екстрасен�
сів"
14:55 "Звана вечеря�2"
18:00, 22:00 "Вікна�Нови�
ни"
20:00, 22:25 "Врятуйте на�
шу сім'ю�2"
23:25 "Кохана, ми вбиває�
мо дітей"
01:15 Х/ф "На підмостках
сцени" (1)

Новий Канал

06:15, 13:25 М/с "Чере�
пашки Ніндзя"
06:35, 13:45 М/с "Губка
Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00, 20:00 Т/с "Молодіж�
на команда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
"Вороніни"
13:20, 14:30 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без
гроша"
16:50 Т/с "Щоденник ліка�
ря Зайцевої"
19:00, 01:20 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Кухня"
23:00 Х/ф "Бумер�2" (2)

ТРК "УКРАЇНА"

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події
07:30, 15:25 Щиросерде
зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10, 13:10, 17:20, 22:30
Т/с "Слід" (1)
10:00, 20:00 Т/с "Балабол"
(1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�
ворять. Любов несподіва�
но настане"
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Поцілуй! Нова
історія" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить
Україна"
22:00 Події дня
00:15 Т/с "Мент у законі�
6" (2)

УТ 1

06:00 Православний кален�
дар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00, 15:00,
18:20 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:20
Погода
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Украї�
но!
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25, 20:55 Офіційна хроні�
ка
09:30 Уряд на зв'язку з гро�
мадянами
10:00 Пряме включення з
Кабінету Міністрів України
10:15 Т/с "Монте Крісто"
11:15 Не вір худому кухарю
11:40 Книга.ua
12:10, 15:20, 18:40, 21:30
Діловий світ
12:25 Дорослі ігри
13:25 Контрольна робота
13:45 Х/ф "Майор Вихор" 
15:15 Euronews
15:35 Крок до зірок
16:25 Т/с "Фронт за лінією
фронту" 
17:45 Світ спорту
17:55 Про головне
18:55 Фінансова перспекти�
ва
19:15 "Умора"
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:40 Вечір пам'яті Н. Ярем�
чука 
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою до�
дому

Телеканал 1+1

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:35 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніда�
нок з "1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 "Шість кадрів"
09:35, 17:10 Т/с "Любов та
покарання" (1)
11:35, 20:15 Т/с "Шерлок
Холмс"
13:35, 14:35 Т/с "Історія
льотчика"
15:40 "Російські сімейні
драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
22:15 "Українські сенсації.
Божевільні"
23:50 "Тачки�2"
00:15 Х/ф "Мішень" (2)

Інтер

05:25, 22:25 Т/с "Кулінар�2"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:10, 20:30 Т/с "Майор по�
ліції"
11:10, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Канев�
ським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в
Україні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
18:00 Ток�шоу
"Стосується кож�
ного"
19:05 Т/с "Пасіч�
ник"
20:00 "Подробиці"
00:30 Т/с "Картко�
вий будинок"

ТЕТ 
06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с
"Лалалупси" (1)
07:00 Малята�
твійнята
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:2 0 М/с "Шоу
Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Краї�
на У

11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Якось у казці" 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня. Нова колекція
16:00 Т/с "Брати" (1)
17:00, 20:00 Т/с "Два батька
і два сина" (1)
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
22:10 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" (2)

ICTV 

06:30, 07:40 Ділові факти
06:35 Економічний інтерес
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Несекретні матеріали
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм
10:15, 13:00 Анекдоти по�
українськи
10:25, 14:40 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с "Прокурор�
ська перевірка"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Лютий"
23:20 Х/ф "Ув'язнений" (2)
01:15 Стоп�10

СТБ

05:45 "Чужі помилки. У по�
лоні спокуси"
06:30, 15:55 "Все буде доб�
ре!"
08:10, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
09:50 "Зіркове життя. По�
вернені до життя"
10:50 "Врятуйте нашу сім'ю�
2"
13:50 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря�2"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
20:00, 22:40 "МайстерШеф�
3"
01:30 Х/ф "Мічман Панін" 

Новий Канал

06:15, 13:25 М/с "Черепаш�
ки Ніндзя"
06:35, 13:45 М/с "Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00, 20:00 Т/с "Молодіжна
команда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 18:00, 22:00 Т/с "Во�
роніни"
13:20, 14:25 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без
гроша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
19:00, 00:40 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Кухня"
23:00 Х/ф "Антибумер" (2)

ТРК "УКРАЇНА"

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події
07:30, 15:25 Щиросерде
зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10, 13:10, 17:20, 22:30
Т/с "Слід" (1)
10:00, 20:00 Т/с "Балабол" 
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�
рять. Лоліта: "Все, що зали�
шиться після мене"
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Поцілуй! Нова іс�
торія" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
22:00 Події дня
00:15 Т/с "Мент у законі�6" 

Понеділок 
 2 грудня Вівторок 
 3 грудня Середа 
 4 грудня

�������	�� �	����
������� ���	!

6 МІСЯЦІВ C
24 ГРН

12 
МІСЯЦІВ C

48 ГРН

�������	��	 �	��	���
2014 ���� - �	����	�	

�	���� ����	
�������	���� �����

���	���� “�����	-������”
���. ����"#$%&, 77, '(�. 47-079



¡ÓˇÍ‡
������������������������

29 листопада 2013 року 5555TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт

УТ 1
06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00, 15:00, 18:20
Новини 
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:20 Пого�
да
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25, 20:55 Офіційна хроніка
09:40, 15:25 Т/с "Таємниця ста�
рого мосту"
10:25 Т/с "Монте Крісто"
11:20 Нехай Вам буде кольоро�
во!
12:10 15:20 18:45 21:30 Діловий
світ
12:25 До 100�річчя від дня на�
родження. Д/ф "Голоси часів.
Микола Амосов"
12:55 "Секрети успіху" з Н. Го�
роденською
13:40 Х/ф "Майор Вихор" 
15:15 Euronews
16:10 Українська пісня
16:50 Т/с "Фронт за лінією
фронту" 
19:00 Фінансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:40 Фестиваль пісні в Кобле�
во
21:00 Підсумки дня
21:40 "Надвечір'я" з Т. Щерба�
тюк. 25 років
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додому

Телеканал 1+1
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05, 07:00, 08:00, 09:00, 23:35
ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніданок з
"1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 "Шість кадрів"
09:40, 17:10 Т/с "Любов та по�
карання" (1)
11:35, 20:15 Т/с "Шерлок
Холмс"
13:35, 14:35, 01:35 Т/с "Історія
льотчика"
15:40 "Російські сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"

19:30 "Телевізійна служба но�
вин"
22:15 "Ілюзія безпеки. Згущен�
ка на олії"
23:50 Х/ф "Прощавай, моя ко�
ролево" (2)

Інтер
05:25, 22:25 Т/с "Кулінар�2"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 "Ра�
нок з "ІНТЕРом"
09:10, 20:30 Т/с "Майор поліції"
11:05, 12:20 Д/с "Слідство ве�
ли... з Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в Ук�
раїні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
18:00 Ток�шоу 
00:30 Т/с "Картковий будинок"
"Стосується кожного"
19:05 Т/с "Пасічник" 
20:00 "Подробиці"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня. Нова колекція
16:00 Т/с "Брати" (1)
17:00 Т/с "Два батька і два си�
на" (1)
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два си�
на" (1)
22:10 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" (2)

ICTV
06:15, 07:30 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм
10:15, 13:00 Анекдоти по�укра�
їнськи
10:25, 14:40 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День

13:15, 22:10 Т/с "Прокурорська
перевірка"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Лютий" 
23:25 Х/ф "Сховище" (2)
01:35 Несекретні матеріали

СТБ
06:30, 15:55 "Все буде добре!"
08:15, 18:20 "Неймовірна прав�
да про зірок"
09:55 Х/ф "КостяНіка. Час літа" 
12:00 "Кохана, ми вбиваємо ді�
тей"
13:50 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря�2"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
20:00, 22:40 "Зважені та щасли�
ві�3"
01:15 Х/ф "Любов зла" (1)

Новий Канал
06:15, 13:25 М/с "Черепашки
Ніндзя"
06:35, 13:45 М/с "Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00, 20:00 Т/с "Молодіжна ко�
манда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 18:00, 22:00 Т/с "Вороні�
ни"
13:20, 14:30 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без гро�
ша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
19:00, 00:55 Репортер 
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Кухня"
23:00 Х/ф "На грі" (2)

ТРК "УКРАЇНА"
06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30, 15:25 Щиросерде зізнан�
ня
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10, 13:10, 17:20, 22:30 Т/с
"Слід" (1)
10:00, 20:00 Т/с "Балабол" 
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.
Віра Віри"
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Поцілуй! Нова істо�
рія" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
22:00 Події дня
00:15 Т/с "Мент у законі�6" (2)

УТ 1
06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00, 15:00, 17:30
Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:15 Пого�
да
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 08:20 Гість студії
07:20, 07:40 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:45 Тема дня
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40 Т/с "Таємниця старого
мосту"
10:25 Т/с "Монте Крісто"
11:20 Нехай Вам буде кольоро�
во!
12:10, 15:20, 17:05, 21:30 Діло�
вий світ
12:25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
14:05 Ток�шоу "Віра. Надія. Лю�
бов"
15:15 Euronews
15:35 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки)
17:00 Світ спорту
17:20 Фінансова перспектива
18:00 Жеребкування фінально�
го етапу Кубка світу ФІФА�2014
19:40 Концертна програма "Му�
зика нас з'єднала"
21:00 Підсумки дня
21:40 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:45 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додому

Телеканал 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
06:05 "Тачки�2"
06:45, 07:10, 08:10 "Сніданок з
"1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 "Шість кадрів"
09:40 17:10 Т/с "Любов та пока�
рання" (1)
11:35 Т/с "Шерлок Холмс"
13:35, 14:35 Т/с "Історія льотчи�
ка"
15:40 "Російські сімейні драми"
16:45 "ТСН. Особливе"
20:15 "Вечірній Київ�2013"

22:15 "Супергерої "
23:20 "Телетріумф�2013"
00:35 Х/ф "Олівер Твіст" (1)

Інтер
05:25 Т/с "Кулінар�2"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 "Ра�
нок з "ІНТЕРом"
09:10 Т/с "Майор поліції"
11:10, 12:20 Д/с "Слідство ве�
ли... з Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в Ук�
раїні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
18:05 Х/ф "Пророцтво"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:00 Д/ф "Амосов. Сторіччя"

ТЕТ 
06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня. Нова колекція
16:00 Т/с "Брати" (1)
17:00 Моду народу
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Ікона стилю
20:15 Х/ф "Персі Джексон та
викрадач блискавок" (2)
22:55 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" (2)

ICTV 
06:15, 07:30 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм
10:15, 13:00 Анекдоти по�укра�
їнськи
10:25, 14:35 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:10, 22:00 Т/с "Прокурорська
перевірка"
18:45 Факти. Вечір
20:00 Машина часу. Телепорт�

шоу
23:25 Максимум в Україні
23:50 Х/ф "Блекджек" (2)
02:00 Х/ф "Мисливець за при�
бульцями" (2)

СТБ 
06:15, 18:20 "Неймовірна прав�
да про зірок"
07:20 Х/ф 16:00 Х/ф "Я не по�
вернуся" (1)
15:00 "Звана вечеря�2"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
20:00 "Національне талант�шоу
"Танцюють всі!�6"
23:35 "Куб�4"
01:10 Х/ф "Кохана жінка механі�
ка Гаврилова" (1)

Новий Канал
06:15, 13:25 М/с "Черепашки
Ніндзя"
06:35, 13:45 М/с "Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00, 20:00 Т/с "Молодіжна ко�
манда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 18:00, 22:00 Т/с "Вороні�
ни"
13:20, 14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без гро�
ша"
16:55 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
19:00, 00:55 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Кухня"
23:00 Х/ф "На грі�2. Новий рі�
вень" (2)

ТРК "УКРАЇНА"
06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30, 15:25 Щиросерде зізнан�
ня
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10, 13:10, 17:20, 21:00, 22:30
Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Балабол" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.
Злочин і кара Олексія Кабано�
ва"
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Поцілуй! Нова істо�
рія" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
22:00 Події дня
00:15 Т/с "Мент у законі�6" (2)

Четвер 
 5 грудня П’ятниця 
 6 грудня

УТ 1
06:00 Підсумки
06:10, 07:00, 08:55, 09:00, 10:00,
23:00 Погода
06:20 Крок до зірок. Нам 15 років
07:05 Фільм�концерт "О. Газма�
нов. Зроблений в СРСР"
08:30 Панянка та кулінар
09:05 Життя на рівних
09:25 Армія
09:35 Православний вісник
10:15 Моменти життя
11:15 Х/ф "А життя триває..."
12:50 Театральні сезони
13:45 Біатлон. Кубок світу. Еста�
фета (жінки)
15:25 Біатлон. Кубок світу. Еста�
фета (чоловіки)
17:00 В гостях у Д. Гордона
18:00 Український акцент
18:20 Золотий гусак
18:55 "Умора"
20:35 Слово регіонам
20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Підсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:10 Гранд�шоу М. Поплавсько�
го "Приречений на любов"

Телеканал 1+1
06:30 М/ф "Русалонька" (1)
08:15 19:30 ТСН
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі Бердс" (1)
10:05 "Світське життя"
11:10 "Чотири весілля � 1"
12:45 "Моя сповідь". Філіпп Кір�
коров
14:00 "Міняю жінку�8"
15:30 "Машині казки" (1)
15:40 М/ф "Маша і ведмідь" (1)
16:20 "Вечірній Київ�2013"
18:30 "Розсміши коміка�4"
20:00 Х/ф "Я тебе нікому не від�
дам" (2)
00:05 Х/ф "Голка" (2)

Інтер
06:15 "Шустер Lіve"
09:30 "Все для мами"
10:00 Д/ф "Муслім Магомаєв.
Серце на снігу"
11:10 Х/ф "Весілля в Малинівці"
13:10 Х/ф "Пророцтво"
15:10 "Міжнародний фестиваль
гумору "Юрмала""
18:00, 20:30 Т/с "Опівдні на
пристані" 
20:00 "Подробиці"
22:30 "Велика Різниця по�укра�
їнськи"
23:30 Х/ф "Не вкради" (2)
01:30 Х/ф "Угода" (2)

ТЕТ
06:00 М/ф "Як козаки..." (1)
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�код" 
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідниця" 
10:05 М/с "Вперед, Дієго, впе�
ред!" (1)
10:40 М/ф "Астерікс і Клеопат�
ра" 
12:05 Т/с "Ксена � принцеса�во�
їн" 
16:00 М/ф "Хортон" (1)
17:55 Х/ф "Персі Джексон та
викрадач блискавок" (2)
20:35 Т/с "Два батька і два сина" 
22:05 Х/ф "Дуже страшне кіно�4" 
23:50 Х/ф "Крик�4" (3)
01:50 Х/ф "Прада і почуття" (1)

ICTV
06:20 Козирне життя
06:50 Х/ф "Людина президента"
08:40 Зірка YouTube
09:50 Дача
10:20 Квартирне питання
11:20 За кермом
11:55 ПуТЬОва країна
12:15, 20:00 Т/с "Лютий"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини. Під�
сумки з К. Стогнієм
22:00 Х/ф "Ми з майбутнього�2"

00:00 Х/ф "Антикілер Д.К. Кохан�
ня без тями" (2)

СТБ
05:25 01:25 Х/ф "Солдат Іван
Бровкін" (1)
06:55 "Караоке на Майдані"
07:50 "Їмо вдома"
09:00 "Все буде смачно!"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:10 "Національне талант�шоу
"Танцюють всі!�6"
14:10 "Зважені та щасливі�3"
19:00 "Х�Фактор�4"
21:20 "Таємниці Х�фактора. Від
долі не втечеш"
22:35 "Х�Фактор�4. Підсумки го�
лосування"
23:55 "Детектор брехні�4"

Новий Канал
06:50 Ревізор
07:45 Знайти крайнього
09:00 Війна світів. Ревізор проти
Шефа
11:00 Уральські пельмені
12:05 Шурочка
13:05 Руді
14:05 Дорослі, як діти
15:05 Вже котрий день
16:10 Про що говорять тварини
17:35 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Іван Царевич і Сірий
Вовк"
19:50 Х/ф "Гаррі Поттер і Принц�
полукрівка"
22:50 Х/ф "Примарний гонщик�
2" 
00:50 Х/ф "Надін" (2)

ТРК "УКРАЇНА"
07:00, 19:00 Події
07:10 Х/ф "Джуніор" (1)
09:20, 10:00 Т/с "Інтерни" (1)
11:00 1 за 100 годин
12:00 Т/с "Адвокат" (1)
15:00 Х/ф "Остання справа Каза�
нови" (1)
17:00, 19:20 Т/с "Берег Надії" (1)
21:30 Х/ф "Буду вірною дружи�
ною" (1)
01:45 Хто гідний більшого?

Субота 
 7 грудня

УТ 1
06:00, 07:00, 08:50, 08:50,
14:20, 23:30 Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Моя земля � моє право
07:05 Панянка та кулінар
07:30, 23:35 Ток�шоу "Дружи�
на"
09:00 Шеф�кухар країни
09:50 Околиця
10:15 Ближче до народу
10:45 Як Ваше здоров'я?
11:35 Крок до зірок
12:30 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жінки)
13:20 Караоке для дорослих
14:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чолові�
ки)
15:30 Подорожуй світом з Ю.
Акуніною
15:55 Маю честь запросити
16:40 Золотий гусак
17:05 Д/ф "Амосов. 100 років"
17:55 Діловий світ. Тиждень
18:30 Концертна програма
"Приречений на любов"
20:30 Ми хочемо, щоб ви зна�
ли
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:55 Політтеатр
22:20 Фестиваль пісні в Коб�
лево
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
01:20 Підсумки тижня

Телеканал 1+1
06:05 Х/ф "Олівер Твіст" (1)
07:50 М/ф (1)
08:25 ТСН
09:00 "Лото�Забава"
10:00 "Смакуємо"
10:40 Х/ф "Сусіди" (1)
19:30 "ТСН�Тиждень"
20:15 "Битва хорів"
22:15 "Світське життя"
23:20 "Що? Де? Коли?�2"
00:25 Альманах українських
короткометражних фільмів

Інтер 
04:55 "Велика Різниця по�ук�
раїнськи"
05:40 Х/ф "Весілля в Малинів�

ці"
07:15 "Міжнародний фести�
валь гумору "Юрмала"
09:25 "Школа доктора Кома�
ровського"
10:00 "Орел і Решка. Назад у
СРСР"
11:00 "Зимова кухня"
12:00 Х/ф "Я його зліпила"
14:05 Т/с "Один єдиний і на�
завжди" 
18:00 Шоу "Одна родина"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Таїланд"
00:55 Х/ф "Її серце"

ТЕТ 
06:00 М/ф "Як козаки куліш
варили" (1)
06:25 М/ф "Астерікс і Клео�
патра" (1)
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідниця" 
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка" (1)
11:05 М/ф "Школа монстрів.
13 бажань" (1)
12:30 Х/ф "Книга джунглів: Іс�
торія Мауглі" (1)
14:10 М/ф "Хортон" (1)
16:05 Х/ф "Д.О.А." (1)
17:55 Даєш молодь!
19:00 Країна У
20:05 Віталька
20:55 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
22:00 Зупиніть, я закохалась!
00:00 Х/ф "Помста придурків�
2" (1)

ICTV 
05:50 Світанок
07:05 Квартирне питання
08:00 Анекдоти по�українськи
08:20 Дача
09:00 Х/ф "Людина президен�
та. Під загрозою"
11:00 Козирне життя
11:45 Так$і
12:10, 19:55 Наша Russіa
12:25 Машина часу. Телепор�
т�шоу
14:25 Х/ф "Підсадний "

16:45 Х/ф "Ми з майбутнього�
2"
18:45 Факти тижня з О. Соко�
ловою
20:25 ПуТЬОва країна
20:50 Т/с "Місце зустрічі змі�
нити не можна"
03:45 Х/ф "Антикілер Д.К. Ко�
хання без тями" (2)

СТБ 
06:25 "Їмо вдома"
07:15, 11:00 "МайстерШеф �
3"
09:00 "Все буде смачно!"
10:00 "Караоке на Майдані"
15:00 "Х�Фактор�4"
19:00 "Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок"
21:15 "Один за всіх"
22:30 Х/ф "Троянда вітрів
прощальних" (1)
00:30 Х/ф "Птах щастя" (1)

Новий Канал
06:45 Ревізор
07:45 Церква Христова
08:00 М/ф "Ку! Кін�дза�дза"
09:50 Співай, якщо зможеш
11:35 Божевільний автостоп
12:20 Х/ф "Гаррі Поттер і
Принц�полукрівка"
15:20 М/ф "Іван Царевич і Сі�
рий Вовк"
17:10 Т/с "Кухня"
19:30 Війна світів. Ревізор
проти Шефа
21:20 Х/ф "Джон Картер"
00:10 Х/ф "Інтерв'ю з вампі�
ром" (2)

ТРК "УКРАЇНА"
06:40 Події
07:00 Х/ф "Остання справа
Казанови" (1)
09:00 Світ на смак
10:00, 11:00 Таємниці зірок
12:00 Х/ф "Буду вірною дру�
жиною" (1)
16:15, 17:00, 18:00 Т/с "Інтер�
ни" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Як дві краплі
23:30 Великий футбол
01:20 Х/ф "Віддалені наслід�
ки" (2)

Неділя 
 8 грудня
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Відділ КВІ працює з правопо�
рушниками, які засуджені до по�
карань, не пов'язаних з позбав�
ленням волі: позбавлення права
обіймати певні посади та займа�
тись певним видом діяльності;
виправні роботи; громадські ро�
боти; здійснення контролю за
поведінкою осіб, засуджених з
іспитовим строком.

На сьогодні зростає роль пока�
рань, альтернативних позбав�
ленню волі. Відповідно до ста�
тистичних даних апарату Дер�
жавної пенітенціарної служби Ук�
раїни, кількість засуджених, які
відбувають покарання в устано�
вах виконання покарань, стає
все меншою, натомість кількість
засуджених, що перебувають на
обліку в кримінально�виконавчих
інспекціях, � зростає.

Саме завдяки спільним зусил�
лям фахівців КСРЦСССДМ та від�
ділу КВІ Києво�Святошинського
району проводиться профілак�
тична робота з правопорушника�
ми щодо попередження негатив�
них соціальних явищ, у тому чис�

лі запобігання скоєнню повтор�
них правопорушень.

Слід зазначити, що значна час�
тина злочинів скоюється в стані
алкогольного чи наркотичного
сп'яніння. Економічні труднощі
населення, проблеми в сім'ї,
безробіття, відсутність життєвих
цілей � є основними причинами
вчинених правопорушень. Окрім
інформаційних бесід у виховних
цілях часто використовуються
трудова терапія:  виправні та
громадські роботи. 

Особи, які опинилися в склад�
них життєвих обставинах, через
проблеми із законом, мають
можливість отримати всі необ�
хідні соціальні, інформаційні,
психологічні, медичні та юридич�
ні послуги для збереження себе
та усього суспільства в цілому
від безвідповідальних вчинків.

У поточному році на облік в інс�
пекції поставлено 315 осіб, що на
32 особи менше аналогічного пе�
ріоду минулого року, з яких: 260 �
засуджені до покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі,

55 � притягнуті до адміністратив�
ного стягнення у виді громад�
ських робіт. Станом на 1 жовтня
2013 року на обліку в інспекції
перебуває 547 осіб, що на 22
осіби більше аналогічного періо�
ду 2012 року, з яких: засуджених
до покарань, не пов'язаних  з
позбавленням волі � 542, з них 7
неповнолітніх, 5 � порушників, які
притягнуті до адміністративного
стягнення у виді громадських ро�
біт. Серед тих хто перебуває на
обліку, 299 осіб (58 %) засуджені
за тяжкі та особливо тяжкі злочи�
ни. 

Варто відзначити, що в поточ�
ному році засудженими скоєно
тільки один новий злочин, а у
2012 р. � два. Цей факт говорить
про злагоджену роботу
КСРЦСССДМ та відділу КВІ щодо
профілактики вчинення повтор�
них злочинів.

Пам'ятайте! Незнання закоC

ну не позбавляє його порушC

ника від відповідальності.   

Олександр Чупринюк

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 
З ПРАВОПОРУШНИКАМИ

Одним з найважливіших напрямків діяльності Києво�Святошинського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є співпраця з відділом кримінально�

виконавчої інспекції Києво�Святошинського району управління 
Державної пенітенціарної служби України. 

У відкритій та доброзичливій ат�
мосфері відбулася зустріч правоо�
хоронців та дітей. Головне завдан�
ня: донести до свідомості малень�
ких громадян, що міліція � це не
закрита силова структура і сьогод�
ні вона працює лише для людей,
захищаючи конституційні права та
свободи кожного жителя країни.

Цікаву подорож розпочали з
"серця" райвідділу � чергової час�
тини. Начальник чергової частини
Руслан Оруджов ознайомив при�
сутніх з особливостями роботи ор�
ганів внутрішніх справ, призначен�
ням та видами спецзасобів, які ви�
користовують працівники міліції у
своїй службовій діяльності, а та�
кож з тактико�технічними характе�
ристиками пістолета Макарова та
автомата Калашникова. Школярі із
задоволенням приміряли броне�
жилети та каски, фотографували�
ся на пам'ять зі зброєю.

Головний інспектор відділу про�
філактики правопорушень серед
дітей Леся Мазніченко розповіла
школярам про роботу різних під�
розділів міліції, зокрема, про бо�
ротьбу з кіберзлочинністю та тор�
гівлею людьми. В актовому залі
дівчата та хлопчики переглянули
мультиплікаційні фільми соціаль�
ного змісту, після чого Леся Вади�
мівна обговорила зі школярами
проблемні питання: насильство в
сім'ї, безпритульність, тютюноку�
ріння, вживання алкогольних на�
поїв та наркотичних речовин.

Працівники Державтоінспекції
розповіли дітям про роботу спів�
робітників ДАІ щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху та пока�
зали технічні засоби контролю, а
саме: прилад для вимірювання
швидкості руху транспортних за�
собів та алкотестер. А експерти�
криміналісти ознайомили із вміс�

том криміналістичної валізи та
продемонстрували, як "взяти" від�
битки пальців. З цікавістю дітвора
оглянула камери тимчасового зат�
римання.

На завершення правоохоронці
гостинно частували солодощами
школярів. На думку правоохорон�
ців, подібні зустрічі несуть в собі
не тільки популяризацію професії

міліціонера серед підростаючого
покоління, а й мають профілактич�
ну та пізнавальну мету 

Віталія Грохольська,

КиєвоCСвятошинський РВ 

ГУМВС України 

в Київській області

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
У РАЙВІДДІЛІ МІЛІЦІЇ

За сприяння Управління кримінальної міліції в справах
дітей у Києво�Святошинському районному відділі

відбувся день відкритих дверей для школярів. 
Його відвідали двадцять вихованців віком від 10 до 16

років Дитячого спеціалізованого санаторію "Барвінок", 
який розташований у Боярці.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії за ві�
ком, по інвалідності, у зв`язку з втратою году�
вальника на одного утриманця з 1 грудня 2013
року становить 949 грн., мінімальна пенсія у
зв'язку з втратою годувальника на двох утриман�
ців � 1138,80 грн., на трьох і більше � 1423,50 грн.

Відповідно збільшуються і розміри виплат, що
визначаються з урахуванням прожиткового міні�
муму. 

Додаткові пенсії особам, віднесені до 1 катего�
рії, з�поміж учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, становитимуть інвалідам:

І групи 474,50 грн.; ІІ групи 379,60 грн.; ІІІ групи
284,70 грн.

Додаткові пенсії громадянам, що постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесе�
них до: 2 категорії 170,82 грн.; 3 категорії �
113,88 грн.; 4 категорії � 56,94 грн.

Окрім того, збільшено розмір мінімальної пен�
сії для шахтарів, на яких поширюється дія Закону
України "Про підвищення престижності шахтар�
ської праці" та працівників, зайнятих обслугову�
ванням зазначених осіб, � до 2847 грн.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткові пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доп�
лати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати 10 прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили працездат�
ність з 1 грудня 2013 року � 9490 гривень.

Частиною 1 ст. 47 Закону України "Про загаль�
нообов'язкове державне пенсійне страхування"
передбачено, що пенсія виплачується щомісяця
у строк не пізніше 25 числа місяця, за який вип�
лачується пенсія, виключно в грошовій формі за
місцем фактичного проживання пенсіонера в ме�
жах України через відділення поштового зв'язку
або відділення банків.

Виплата та доставка пенсій, соціальних допо�
мог, що згідно із законодавством фінансуються
управлінням ПФУ у Києво�Святошинському ра�
йоні, здійснюються національним оператором
поштового зв'язку у порядку, встановленому
"Інструкцією про виплату та доставку пенсій, со�
ціальних допомог національним оператором
поштового зв'язку". Згідно з цією інструкцією та з
метою рівномірної виплати пенсій, соціальних
допомог виплатні об'єкти поштового зв'язку
складають графіки виплати протягом виплатного
періоду з 4 по 25 число за кожною доставною
дільницею та погоджують їх з органами Пенсій�
ного фонду. Управління ПФУ у Києво�Святошин�
ському районі перераховує кошти на відповідні
рахунки поштамтів, вузлів (центрів) поштового
зв'язку, з урахуванням графіків перерахування
коштів та виплати пенсій. 

Виплата пенсій та соціальних допомог через
відділення банків здійснюється згідно "Порядку
виплати пенсій та грошової допомоги за згодою
пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх
поточні рахунки у банках". Виплата пенсій та гро�
шової допомоги згідно з цим Порядком здійсню�
ється через поточні рахунки, що відкриваються у
банках, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці за
результатами конкурсу укладають відповідні уго�
ди з визначенням санкцій за недотримання ними
договору перед одержувачами. Виплата пенсій
здійснюється за місцем проживання в населених
пунктах, де функціонують установи уповноваже�
них банків з 4 по 25 число. З метою покращення
роботи по проведенню своєчасного фінансуван�
ня виплати пенсій визначено черговість пенсіо�
нерів для визначення дати виплати.

Інформує управління ПФУ 
у Києво�Святошинському районі

Прожитковий мінімум
для осіб, які втратили

працездатність,
збільшено 

з 1 грудня 2013 року 
до 949 грн. 

Мінімальні розміри
пенсій підвищено 

до цього рівня.
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Насамперед гості відвідали
класи, де їх радо з квітами зу�
стрічали зворушені учні. Зго�
дом урочистості продовжилися
і в приміщенні музею, де вете�
рани�орденоносці були живи�
ми свідками відтворених в екс�
позиції військових баталій.

Колишня випускниця школи
Валентина Котляревська, ак�
тивна учасниця подібних зус�
трічей у місті, з гордістю за
школу відзначила: "Серед ба�
гатьох подібних заходів у Бо�
ярці, ця зустріч відзначалася
особливою щирістю, змістов�
ністю, перетворилася на
справжній урок мужності для
школярів".

Звичайно, в цьому велика
заслуга Альбіни Петрівни
Януш, яка багато років веде
дослідницьку роботу про події
різних періодів Боярки. Її роз�
повіді, що лягли в основу му�
зейної імпрези, ґрунтувалися
на записаних учнями розвід�
ках про учасників війни, пере�
важно колишніх учнів школи.
Коли згадувалися факти воєн�
них біографій колишніх випус�
кників боярської другої школи
Миколи Численка чи Віктора
Гончаренка, діти затамували
подих.

Ці розповіді чергувалися з
вокальними виступами школя�
рів: співали восьмикласниці
Аня Радчук ("Пам'ять") та дует
Руслана Решетова і Даша Чу�

мак ("Бойові ордени"),
дев'ятикласниці Настя Шуляк
("Синенький платочек") і Ліля
Касапова ("Жайворонок"), се�
микласниця Марія Решетова

("Письмо, пришедшее с вой�
ны"), п'ятикласниця Марина
Чумак ("Мій дідусь � герой").

Про Володимира Андрійови�
ча Нурищенка, який, на жаль,

занедужав і не зміг прийти на
зустріч, розповів Віталій Прий�
маченко. Зокрема, він зупи�
нився на матеріалах біогра�
фічної сповіді ветерана � книж�
ці "Вітрила долі", що побачила
світ 2013 року з нагоди 90�річ�
чя автора. 

Маючи непересічний хист
поета й автора військових на�
рисів, Євген Григорович Мит�
рофанов включив до свого
виступу вірш. Колишній зв'яз�
ківець, Валентина Георгіївна
Горбань поділилася спогада�
ми, в тому числі й про день Пе�
ремоги в Берліні. Незабутніми
для Григорія Ізраїлевича Горо�
ховського залишилися дні, пе�
режиті в блокадному Ленін�
граді.

Зворушлива зустріч завер�
шилася в учительському колі.
Віддаючи належне бойовим
заслугам ветеранам, їхній го�
товності зустрічатися із шко�
лярами, директор школи Мар�
гарита Савицька подякувала
за урок мужності. 

Ніна Харчук, 

депутат 

Боярської міської ради 

Події, пов'язані з Великою Вітчизняною війною, знайшли свій відголосок у 2013 році, коли відзначається 70�річчя
визволення України від фашистських загарбників. Не оминула ця дата і Боярську ЗОШ № 2. Разом з Боярським
краєзнавчим музеєм (директор Л. Ф. Кравченко) і організатором зустрічі ветеранів із школярами заслуженим

вчителем України А. П. Януш, а також директором школи М. О. Савицькою, заступником директора Л. Д. Гурнак,
класним керівником 8 класу Р. М. Кухарською, іншими вчителями вдалося влаштувати дуже зворушливе

пошанування тих, хто завітав до учнів. Серед них � Митрофанов Євген Григорович, Горбань Валентина Георгіївна,
Гороховський Григорій Ізраїлевич.

ТИХ НЕЗАБУТНІХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

Із щемними, зворушливими
словами до присутніх звернули�
ся Боярський міський голова Та�
рас Добрівський, хірург�патріот
Володимир Вітюк, член виконко�
му Боярської міської ради
Андрій Ковальов, директор Бо�
ярської ЗОШ № 1 Катерина Ме�
лашенко, заслужений журналіст
України Ніна Харчук.

Пронизливо звучали рядки по�
езії, які відтворюють національ�
ну трагедію українського народу
у виконанні Валерії Гоц. 

І ось хвилина мовчання � із
сльозами, запаленими свічками
під поминальний передзвін.
Пам'ятний знак ніби спалахує
від поставлених свічок і покла�
дених квітів. 

Молімося, пам'ятаймо!  

У День пам'яті жертв Голодомору 1932�1933 років Боярка приєдналася до хвилини мовчання по всій Україні. 
23 листопада біля пам'ятного знаку у парку Перемоги вишикувалися ліцеїсти НОК Київського військового ліцею

ім. І. Богуна. Хресна хода під Державними прапорами України, увінчаними траурним стрічками і хоругвами, рушила від
Свято�Покровського храму, об'єднуючи всіх присутніх на жалобному мітингу. Чин панахиди відслужив настоятель Свято�

Покровської парафії Димитрій Присяжний, взяв участь також настоятель храму "Неопалима купина" Максим Кравчук. 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ В ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
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� Які три речі ти любиш найбільше?
� Машину, телевізор і дружину.
� А хіба дружина � річ?
� Та�а�к, маєш рацію, дружина це не

річ… Ось машина � це річ.
*** 

У військкоматі перевіряють зір.
Лікар:

� Ти бачиш третій рядок знизу.
� Ні!
� Це було не запитання.

*** 
� Як тебе звуть, пам'ятаєш? Сам

встати зможеш?
� Ти чого прив'язався до дитини?

Йому ж ще року нема! 
*** 

Хотів недавно взятися за розум, але
виявилося, що надто пізно. Розум
встиг здичавіти і до рук не давався.

*** 
Дорога під назвою "потім" веде до

країни під назвою "нікуди"
*** 

� Івасю, скажи мені, що таке вода �
запитав учитель.

� Вода…вода, це така прозора і
безбарвна рідина, яка стає чорною,
коли я помию в ній свої руки і шию.

*** 
Балакають двоє студентів: 
� Слухай, Петро, а давай заведемо в

кімнаті порося. 
� Та ти сказився. Всюди сморід,

лайно на кожному кроці. 
� Ну той що? Привикне, ми ж звикли.

*** 
Сидять в туалеті два студенти і

розмовляють: 
� Сашко, ти екзамен здав? 
� Та ні. Декан, як бик, вперся і не хоче

ставити. 
Раптом з третьої кабінки: 
� І не здаси!

Усміхніться
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ЗЗггаассааєє  ддеенньь  іі  ссууттііннккии  ссппааддааююттьь..
ММииннааєє  ччаасс,,  ббііжжииттьь  ббеезз  ввооррооттттяя..
ТТррииввоожжааттьь  ссппооггааддии,,  ааллее  ннееддррееммннаа  ппаамм''яяттьь
РРяяттууєє  ввіідд  ооттррууттии  ззааббууттттяя..
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Замовлення 

ОВЕН

Цілком успішний період, упродовж яко�
го вам вдасться здійснити чимало важли�
вих задумів. Творчий підхід до будь�якої
справи допоможе з легкістю впоратись із
найскладнішими завданнями.

ТЕЛЕЦЬ

Для Тельців цей тиждень буде пов'яза�
ний з переглядом цілей і пріоритетів, що
можуть спричинити кардинальну зміну
поглядів на життя. Цей час сприятливий
для експериментів та вдалого застосу�
вання творчого потенціалу.

БЛИЗНЮКИ

Налаштувавшись на серйозну працю,
ви зможете досягти успіху в професійній
діяльності та втілити в життя найважливі�
ші задуми. Отож не гайнуйте сприятливо�
го моменту на повсякденну метушню, а
рішуче прямуйте до мети.

РАК

Задля подальшого руху вперед вам на�
разі доведеться відстоювати власні прин�
ципи у нелегкій боротьбі з опонентами,
отож варто заручитися максимальною
витримкою, пильністю та кмітливістю.

ЛЕВ

На вашому життєвому небосхилі зать�
марення не передбачається, якщо, звіс�
но, ви самі не створите собі зайвих проб�
лем. Сприймайте людей такими, якими
вони є, і не нав’язуйте іншим своїх життє�
вих правил.

ДІВА

Непоганий тиждень. Розмірений рух
звичною траєкторією не передбачає жод�
них неприємностей та потрясінь, отож
можете вийти зі стану натягнутої струни
та перевести подих.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень відкриє перед вами нові
перспективи. Однак привабливими вони
можуть виявитися тільки на перший пог�
ляд. Будьте скептиком і шукайте в усьому
підводні камені, щоб не наразитися на
них несподівано.

СКОРПІОН

Насичений, цікавий тиждень, сповне�
ний найрізноманітніших подій та емоцій.
Наразі можуть з несподіваною легкістю
здійснитися найбажаніші задуми, а пере�
пони, що виникатимуть на шляху до мети,
просто розчинятимуться при вашому
наближенні.

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень пов'язаний зі стрімким

розширенням кола спілкування і обіцяє
вам чимало нових цікавих знайомств.
Крім того, на вашу «орбіту» повернуться
люди, які в силу певних обставин колись
покинули.

КОЗЕРІГ

Втеча від власних проблем вас від них
не позбавить, отож заручіться сміливістю
і витримкою гідно пройти життєві випро�
бування, щоб довести як оточуючим, так і
собі власну життєстійкість. 

ВОДОЛІЙ

Сприятливий період для вирішення
складних питань та подолання протиріч
як внутрішніх, так і серед ближчого ото�
чення. Навівши лад у власних думках і
планах, з легкістю зможете ступити на но�
вий рівень особистісного розвитку.

РИБИ

Ви можете опинитись на роздоріжжі й
постати перед непростим вибором. Нас�
кільки позитивними будуть зміни, зале�
жатиме винятково від правильності прий�
нятих вами рішень.

ГОРОСКОП
2 грудня � 8 грудня

СССС УУУУ ТТТТ ІІІІ НННН КККК ИИИИ     ПППП АААА ММММ ’’’’ ЯЯЯЯ ТТТТ ІІІІ

Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

(097) 686�29�88(097) 686�29�88
ВДОВИЧЕНКО
Світлана Миколаївна

ННАА ААЗЗСС  ««ШШЕЕЛЛЛЛ»»

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

� касири торговельного залу
� оператори заправних станцій

Умови роботи:
� офіційне

працевлаштування;
� змінний графік

роботи;
� можливість

підвищення
кваліфікації та
кар'єрного росту;

� конкурентна
заробітна плата.

Вимоги до кандидатів:
� енергійність, 

лояльність і
комунікабельність;

� бажання та вміння
дотримуватися цілей і
стандартів у роботі
компанії.

Місцезнаходження: с. Віта Поштова
Контактні телефони: 067 C 247 C 91 C 28, 

067 C 322 C 99 C 42 Подається мовою оригіналу
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