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ДИТЯЧА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ
ОТРИМУЄ НОВИЙ СТАТУС

ПОТРІЙНЕ СВЯТО. МЕТА — ЄДИНА СВЯТИЙ
МИКОЛАЙ
ЗАВІТАЄ ДО
БОЯРКИ
9 грудня у Києво-Святошинському районному центрі
соціально-психологічної реабілітації відбулась зустріч міського
голови Тараса Добрівського з бійцями АТО, волонтерами, членами
громадської ради та активістами.

9 грудня три відділення
Київської обласної дитячої лікарні отримали статус «Чиста
лікарня безпечна для пацієнта».
Це перший медичний заклад у
Київській області, який отримав таку високу оцінку.
Проект було реалізовано
впродовж 8 місяців асоціацією «Служба організації інфекційного контролю». За
словами представників СОІК,
основною передумовою для
участі в проекті є бажання медиків вчитися та впроваджувати в роботу сучасну систему
гігієни.
Статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» отримали:
відділення інтенсивної терапії
новонароджених;
відділення анестезіології, реанімації
та інтенсивної терапії дітей
старшого віку; відділення недоношених новонароджених
та патології новонароджених.
З метою розповсюдження
знань про наслідки внутрішньолікарняної інфекції та організації заходів безпеки, починаючи із 2008 року в Україні
активно функціонує асоціація
«Служба організації інфекційного контролю». Вона була
заснована на базі німецької
науково-дослідницької
лабораторії др. Рьодгера, тому
керується новітніми принципами в організації санітарноепідеміологічного режиму закладу охорони здоров’я.
Основна місія служби — збереження здоров’я персоналу та

пацієнтів закладів. Ефективна
програма інфекційного контролю забезпечує значне скорочення витрат закладів і дозволяє
зекономити кошти, необхідні
для фінансування інших потреб
установи.
Разом зі статусом «Чиста
лікарня безпечна для пацієнта» Київська обласна дитяча
лікарня отримала чітко налагоджену систему гігієни; підготовлений практично та обізнаний теоретично персонал;
престиж та публічне схвалення; високий кредит довіри до
лікаря.
Нині до проекту вже долучилися 368 відділень лікарень
України. Вони є показовими
та дають приклад іншим закладам для налагодження європейського підходу у розробці системи гігієни.
Процедура вручення табличок «Чиста лікарня» відбулася
в урочистій обстановці за присутності представників СОІК,
головного
лікаря
Галини
Мещерської, завідуючого відділенням організації епідеміологічних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний
центр ДСЕСУ» Сергія Мартинчука та персоналу лікарні.
За словами Сергія Мартинчука, отриманий статус
передбачає високу відповідальність медичного персоналу і Київська дитяча обласна
лікарня цілком заслуговує на
таку оцінку.

Відкриваючи зустріч, директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир
наголосила, що цими днями
Україна відзначала День своїх
Збройних Сил, День волонтера і
День місцевого самоврядування.
Сама ситуація в країні поєднала
ці три дати. Адже ніколи до цього не відчувалася така співпраця
між армією та народом за допомогою волонтерів, а також потреба в підтримці їх діяльності з
боку місцевого самоврядування.
Міський
голова
Тарас
Добрівський нагадав присутнім
етапи спільної праці міської
влади та широкої громадськості
міста на підтримку наших земляків — бійців АТО.
«Найголовніше, що армія
України, попри всі намагання

ворогів держави — відбулась.
У цьому велика заслуга волонтерів та активістів, які всіляко підтримують армію. Серед
безперечних досягнень наших
волонтерів — налагодження
адресної доставки гуманітарної
допомоги бійцям-боярчанам», —
наголосив Тарас Добрівський.
Представники
волонтерського руху Наталія Долгова та Альона Суслова запевнили
присутніх, що займатися цією
працею можна тільки за покликом серця. А також наголосили,
що велику роль відіграє добра
воля щодо надання допомоги
з боку підприємців та усіх громадян, які мають можливість
поділитися коштами та матеріальними цінностями.
Усі присутні мали змогу поділитися своїми думками щодо
надання допомоги. Приємним
моментом стало вручення карток для поповнення мобільного зв’язку присутнім воїнам
АТО — про це подбали боярські
підприємці.

19 грудня, у День
Святого Миколая, о 17:00
біля Будинку урочистих
подій відбудеться відкриття
головної міської ялинки.
20 грудня о 12:00
у Будинку культури
(вул. Шевченка, 82)
відбудеться естрадно-циркова
програма «Снігова королева».

ЗАВЕРШЕНО РЕМОНТ ВУЛИЦІ ЛІНІЙНОЇ
Жителі міста, а особливо автомобілісти, охоче освоюють капітально відреставровану ділянку дороги по вулиці Лінійній.

Фінальний акорд будівельників
Міський
голова
Тарас Вадимом Богуславським проДобрівський разом з началь- інспектували якість виконання
ником КП «Боярське головне робіт. Результат роботи підрядвиробниче управління ЖКГ» ної організації залишив приєм-

не враження. Добрими словами
про ремонт Лінійної висловилися і місцеві жителі, які нагодилися на цей момент.
Схвально сприйняли жителі прилеглих багатоповерхівок
інформацію щодо відновлення
зелених насаджень навесні.
Міський голова зауважив, що
комунальники навесні придбають саджанці крупноміри, а жителі під час суботника їх посадять.
Нагадаємо, що розширення
дорожнього покриття дозволить
зробити рух по вулиці Молодіжній одностороннім на ділянці
між Лінійною та Білогородською.
Блискучо-чорне асфальтове
покриття дороги та тротуарів з
новенькими бордюрами та рівненька поверхня газонів залишилися на вулиці Лінійній після
завершення робіт. Слід відзначити, що робітники попрацювали на славу, незважаючи на несприятливі погодні умови.

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

17 грудня з 17:00 до 18:00
в on-line режимі з використанням мережі
skype: mer_boyarka
у Вас є можливість звернутися
до міського голови Тараса Добрівського,
поставити питання та одночасно
потрапити на особистий прийом.
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ВІДБУЛАСЬ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

КОМУНАЛЬНИКИ І СНІГ: ДО ЗУСТРІЧІ ГОТОВІ

ПІДВИЩЕНО ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ПРО ЗИМОВЕ ПРИБИРАННЯ

Прибирання снігу взимку — ли з КП «БГВУЖКГ» договір на
4 грудня відбулось засідання позачергової 52 сесії Боярської місьце питання не лише естетики, обслуговування.
кої ради. Перше питання — внесення змін до міського бюджету.
Як повідомив заступник
Наступним рішенням було затверджено додаткову угоду до До- а й, перш за все, безпечного
говору про співробітництво з акціонерним товариством «Вентиля- пересування як для водіїв, так і начальника з благоустрою КП
для пішоходів.
«Боярське ГВУЖКГ» Сергій
ційні системи».
Основне навантаження при Музика, щоранку з 5 до 7 гоЙшлося про придбання електрообігрівачів для передачі у тимчасове користування мешканцям, які з різних причин залишилися цьому несуть комунальні служ- дини для посипання головних
без індивідуального опалення. Наголошено, що обігрівачі перебу- би, разом із тим відповідаль- доріг міста пісочно-соляною
ватимуть на балансі ЖЕКу і нині їх буде передано жителям будин- ність за вчасне прибирання сні- сумішшю виїжджає спецавгу несуть мешканці ОСББ, ЖК, томобіль КДМ. Загальна проку по вул. Дежньова, 5 на час опалювального сезону.
Також депутати ухвалили у новій редакції міські програми власники приватних будинків, тяжність доріг, які посипають,
а також підприємці, які не укла- близько 42 км. Очищенням та
«Турбота» та «Розвиток культури» на 2014 рік.

посипанням тротуарів займається бригада робітників благоустрою.
Під час снігопадів на прибирання вулиць виходить 4 одиниці техніки: по два КДМи і 2
трактори. Прибудинкову територію багатоквартирних будинків комунального житлового
фонду доглядають 35 двірників.
Вони прибирають сніг та посипають тротуари піском.

Серед низки питань, винесених на розгляд останнього в цьому
З приходом зими проблематичними є питання, пов’язані з прибиранням снігу на
році засідання виконавчого комітету, першим стояло питання про
вартість харчування в ДНЗ міста.
вулицях, дорогах, тротуарах та інших об’єктах благоустрою.
Завідувач фінансово-економічного відділу Олена Балуєва доВимоги законодавства чітко би — суб’єкти підприємниць- динків зобов’язані проводити
повіла, що до виконкому надійшло звернення від завідуючих
дитсадками з проханням переглянути вартість харчування у ДНЗ, регламентують правила та нор- кої діяльності) зобов’язані на очищення від снігу та бурульок
оскільки 20 грн. на день на одну дитину нині не вистачає.
мативи очищення вулиць, тро- прилеглих територіях прибира- дахів негайно — з моменту їх
Прогнозні розрахунки надходжень до міського бюджету внесли туарів та доріг. Зокрема, чинні ти, очищати тротуари від снігу, виявлення із забезпеченням
свої корективи. Члени виконкому були одностайні — підвищити «Правила благоустрою терито- льоду та посипати піском;
безпеки руху пішоходів. Для
вартість харчування потрібно, але з врахуванням можливостей рії м. Боярка», затверджені рі- власники садиб приват- цього небезпечні місця на троміського бюджету. Тож вирішено, що з 1 січня 2015 року вартість шенням Боярської міської ради ної малоповерхової забудови туарах мають бути огороджені,
харчування становитиме 25 грн. на одну дитину.
№ 14/701 від 24.11.2011 р., пе- зобов’язані здійснювати очи- а скинутий сніг та лід має бути
щення від снігу тротуару вздовж негайно прибраний.
редбачають:
Дільниця благоустрою
- при снігопадах і ожеледи- огорожі на проїжджу частину;
КП «БГВУЖКГ»
- суб’єкти господарюванці суб’єкти господарювання
(юридичні особи, фізичні осо- ня та власники приватних бу-

ЩО РОБИТИ З КІНОТЕАТРОМ
ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО?
Боярська міська рада рішенням № 51/2465 від 30 жовтня
2014 року вирішила «Розробити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
площею 0,2221 га під існуючою
будівлею кінотеатру для будівництва і обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування
в м. Боярка, вул. Вокзальна, 51
(кінотеатр) у власність територіальної громади м. Боярка без

зміни цільового призначення».
За дорученням міського
голови оголошується конкурс
ідей щодо подальшого використання приміщення кінотеатру загальною площею 444,2
кв. м.
Ідеї та пропозиції щодо подальшого використання згаданого вище приміщення надсилайте до 25 грудня 2014 року на
електронну адресу:
boyarka-rada-pr@ukr.net

ПІДПРИЄМЦЯМ НАГАДАЛИ ПРО
ШТРАФИ ЗА НЕПРИБРАНИЙ СНІГ

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Впродовж листопада виконано
роботи: по заявках мешканців, які
надійшли до аварійно-диспетчерської служби:
150 — аварійно-ремонтною дільницею, 164 — ліфтовою бригадою.
Ремонтно-будівельною дільницею:
ремонт навісу - вул. Білогородська,
51, п. 2, 50 років Жовтня, 10, п. 1;
ремонт сходів — вул. Гоголя, 50;
ремонт даху над ліфтовою шахтою — вул. Ворошилова, 23; ремонт
під’їзду — вул. Молодіжна, 77, п. 1,
вул. 50 років Жовтня, 7; засклено
під’їзди за заявками мешканців; виконано 21 заявку мешканців.
Дільницею по обслуговуванню
будинків та прибудинкової території:
замінено стояк опалення в будинку
по вул. Молодіжній, 76, вул. Молодіжній, 67; замінено каналізаційні
труби та стояки — вул. Гоголя, 78, 4
поверх, вул. Білогородська, 41, під-

вал; замінено ділянки труб опалення —
вул. Білогородська, 27, вул. 50 років
Жовтня, 13, вул. Сєдова, 13, підвал;
замінено запірну арматуру в будинках по вул. Молодіжній, 74, вул. Білогородській, 21, вул. Жуковського,
4, підвал; надано теплопостачання в
квартири, а саме стравлено повітря
з систем; виконано 442 заявки мешканців по сантехнічних роботах.
Дільницею електрогосподарства:
виконано 114 заявок від мешканців
Дільницею благоустрою: проведено ямковий ремонт пішохідного
тротуара по вул. Молодіжній (міська
бібліотека); зрізано 52 аварійні дерева та 8 кроновано; відремонтовано
16 ліхтарів вуличного освітлення; постійно в зимовий період ведуться роботи щодо розчищення вулиць міста
від снігу та льоду — використано 130
т пісочно-сольової суміші; ліквідовано 1 несанкціоноване сміттєзвали-

ще по вул. Гоголя, 52-а; виконано 37
заявок мешканців з вуличного освітлення та 76 з вивозу ТПВ.
У день дільницею ТПВ вивозиться з міста приблизно 50-70 кубів сміття з сміттєвих майданчиків і більша
частина — це відходи з приватного
сектора, а саме гілля, бур’ян тощо;
Юридично-договірним відділом:
інспекторами житлового фонду
укладено 53 договори з населенням
на вивіз твердих побутових відходів;
рознесено 291 попередження про
заборгованість приватного сектора
за вивіз ТПВ; до Києво-Святошинського району подано 13 позовних
заяв про стягнення заборгованості
за житлово-комунальні послуги.
Якщо Ви не хочете бути серед
числа порушників, вчасно сплачуйте
за комунальні послуги та укладайте
договори про вивезення твердих побутових відходів.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:

ПОКРАЩЕНО РОБОТУ ТРЬОХ СВЕРДЛОВИН
Впродовж місяця тривали роботи по збільшенню дебету води
та покращення водопостачання
історичної й центральної частин
міста. У зв’язку із закінченням
цих робіт, міський голова Тарас
Добрівський відвідав одну із
свердловин по вул. Хрещатик.

Зусиллями КП «БГВУЖКГ»
близько половини автобусних зупинок міста обладнано ящиками
з пісочно-соляною сумішшю для
посипання територій автобусних
зупинок.
Підприємці дбають про очищення прилеглих територій.
Разом із тим не всі роблять це
якісно й вчасно.
За час першого снігопаду
в Боярці інспектором з благоустрою міста складено понад
10 попереджувальних приписів
власникам підприємств, установ та організацій за невчасне
прибирання снігу.
Через це дільницею благоустрою у місті встановлено режим оперативного контролю за
станом прибирання від снігу та
ожеледі. Саме представникам
дільниці благоустрою Боярська
міська рада делегувала повноваження для складання протоколів про адміністративні порушення, що тягнуть за собою
накладення штрафів.
Розмір стягнень для фізичних осіб сягає 1 тис. 360 грн., для
громадян-суб’єктів підприємницької діяльності — до 1 тис. 700 грн.

«Згідно із чинними «Правилами благоустрою території
міста Боярка», посадові особи
та власники установ, підприємств та організацій несуть відповідальність за благоустрій
прилеглої території. У першу
чергу, йдеться про прибирання,
вивезення сміття та розчищення площ від снігу в зимову пору
року».
З боку міської адміністрації
здійснюватиметься
контроль
за виконанням цих зобов’язань
із застосуванням відповідних
стягнень, оскільки в жодному
випадку прибирання території,
за які відповідальний приватний власник, не повинно здійснюватися за рахунок міста.
КП «БГВУЖКГ» із задоволенням відзначає сумлінних
приватних підприємців, а саме:
Максименко Тетяну Михайлівну — магазин «Королівський
смак», що на вул. Хрещатик, 2-а
та Яременко Людмилу Миколаївну, магазин «Горлиця», що в
історичній частині міста.
Дотримуйтесь правил благоустрою в зимовий період і не
будьте байдужими до безпеки
пішоходів.

«Свердловини по вул. Кібенка, Декабристів та Хрещатику фактично капітально
відремонтовані, — наголошує
директор КП «Боярка-Водоканал» Микола Давиденко. — Це
сприятиме покращенню водопостачання, особливо під час
гострої нестачі води влітку».

ТРАВМАТОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННЮ – ТЕЛЕВІЗОР
Міський голова Тарас Добрівський нещодавно відвідав
травматологічне відділення Центральної районної лікарні КиєвоСвятошинського району, відкрите після капітального ремонту.
Метою візиту стало вручення подарунку – великого сучасного телевізора для пацієнтів відділення.
Під час зустрічі міського
голови з адміністрацією та персоналом лікарні звучали вдячні
слова головного лікаря ЦРЛ Василя Кравченка. Зокрема, він
наголосив, що районна лікарня знаходиться на утриманні
районного бюджету. Боярська
міська рада, можливо, і рада
була б надати допомогу лікарні,

адже тут лікується дуже багато
жителів Боярки. Але такі дії стали б порушенням бюджетного
законодавства. Тож подарунок
відділенню став приємною подією для лікарів та їх пацієнтів.

Міський голова Тарас Добрівський щиро подякував медичним працівникам за віддану працю і висловив надію на
подальшу плідну співпрацю з
ЦРЛ.
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МІСЬКІ НОВИНИ

КОМУНАЛЬНИКИ ТА ЖИТЕЛІ: СПІВПРАЦЯ МОЖЛИВА КОНКУРС
У суботу, 6 грудня, на вулиці
міста вийшов особливий трудовий десант. Мета акції – посипання вулиць сіллю для підвищення
безпеки пересування пішоходів
та автомобілістів. Її учасники:
працівники КП «БГВУЖКГ» та жителі міста.
Ідея допомогти комунальникам належить боярчанину
Ігорю Коцару, який озвучив її
у «Боярському земляцтві» на
Фейсбуці. Її з радістю підтримали комунальники.
«Мені було приємно відзначити, що цього року робота
комунальників по прибиранню
снігу значно покращилась у порівнянні з минулими роками.
Разом із тим я розумію, що сил
одного комунального підприємства не вистачає для прибирання всього міста. Така робота
має бути спільною із залученням зусиль як підприємців, так
і простих громадян. Нині ж
можна констатувати, що багато підприємців нехтують своїм
обов’язком щодо виконання
правил благоустрою», – говорить Ігор Коцар.
Того дня на посипання вулиць вийшло всього 5 осіб: три
комунальника та два жителя

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на
передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:

міста – ініціатор Ігор Коцар та
Олександр Степаненко. Було
охоплено вулиці Гоголя, 40 років Жовтня, Сагайдачного (Леніна), Білогородську. Акцент
робили на пішохідних переходах, поворотах, де через товстий
шар льоду важко здійснити автомобільний маневр і може виникнути небезпека для пішоходів. Основний акцент було
зроблено на створення безпечних умов пересування школярів
біля Боярської ЗОШ № 3.
Було використано 1 т солі
та 2 т протиожеледної суміші.
Їх, а ще транспортну підтримку забезпечила дільниця благо-

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ «ГАВКНУЛИ» НА БОЯРКУ
Вже другий тиждень поспіль Боярка відчуває на собі подих «енергодефіцитного віяла», відколи було
введено в дію графік аварійних
відключень (ГАВ).
На сайті ПАТ «Київобленерго»
повідомляється, що графіки аварійних відключень погоджені з органами
місцевого самоврядування, а тривалість та обсяги відключень електроенергії в подальшому будуть регламентовані диспетчером Центральної
енергетичної системи України.
Як стало відомо «Боярка-інформ»,
у зв’язку з відключенням блоку № 3
на Запорізькій АЕС потужністю 1000
МВт і виникненням непокриваючого дефіциту потужності, 1 грудня
2014 р. за командою диспетчера Центральної Енергетичної Системи було

введено графік аварійних відключень
(ГАВ) на величину 160 МВт. Основна
мета заходу – збереження цілісності
ОЕС України.
Головна причина поновлення
практики 1990-х років – дефіцит
вугілля через бойові дії, який призвів до того, що на складах ТЕС немає достатньої кількості палива для
виробництва електроенергії.
ПАТ «Київобленерго» звертається до споживачів з переконливим проханням економно та
раціонально використовувати електричну енергію та не користуватися
одночасно декількома потужними
електроприладами. Особливо актуальним питання обмеження споживання електроенергії стоїть у години найбільшого навантаження: з
8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

ПІЧКИ-БУРЖУЙКИ — ВОЇНАМ АТО

устрою КП «БГВУЖКГ».
За словами комунальників,
продовження заходів з безпеки
пішоходів у місті заплановано на весь зимовий період, їх
масштаби залежать також від
підтримки та кількості активістів.
Свої пропозиції щодо вулиць, які, на Вашу думку, слід
прибрати за допомогою активістів, можете надавати координаторам: Сергію за тел.: (067)
507-67-43 та Валентині за тел.:
(067) 507-67-42.
Тільки разом ми зможемо
зробити вулиці безпечними для
пішоходів.

№

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає
передачі в оренду на конкурсних засадах

1

Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52

Стартова ціна за приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52
по орендній ставці 40 % (кабельне телебачення) складає — 424,37 грн. на
місяць.
Конкурс проводиться за таких
умов використання об’єктів:
• пропозиції щодо збільшення
розміру орендної плати у порівнянні
з визначеним незалежною оцінкою
стартовим розміром орендної плати;
• ефективність використання
об’єкту оренди за цільовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об’єкту, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;
• проведення капітального ремонту (реконструкція, модернізація) орендованих основних фондів
(у разі необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або відшкодування витрат на її виконання одним з учасників конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів — 29.12.2014 р
о 10:00. (за три робочі дні до початку
конкурсу)
Для участі в конкурсі учасник
конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається найменування особи, місце
знаходження (юридична адреса),
вид діяльності, контактний телефон;
до заяви додаються:
а) юридичні особи:

6,1 кв. м

- належним чином засвідчені
копії установчих документів;
- документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи;
- відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
- довідка про те, що проти
нього не порушено справу про банкрутство.
б) фізичні особи:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або
належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- копію свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу,
зобов’язання (пропозиції) щодо
забезпечення сплати орендної плати та додаткові зобов’язання щодо
експлуатації об’єкта, платіжні реквізити.
Конкурс буде проведено 31 грудня 2014 року о 10:00 у приміщенні
Боярської міської ради.
За довідками звертатися до фінансово-економічного відділу (каб.
№ 10), Київська обл., м. Боярка,
вул. Білогородська, 13, тел.: 41-550,
головний спеціаліст з економічних
питань Петруха Оксана Анатоліївна.

СТВОРЕНО ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЗВ’ЯЗОК РОБОТА НАД
З ОБ’ЄКТАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ГЕНПЛАНОМ
Визначна подія для міста відбулась практично непомітно. У
стадії налагодження перебуває
диспетчерський пункт, який згодом керуватиме роботою вісімнадцяти свердловин міста.

Міський
голова
Тарас
Добрівський
проінспектував
цей об’єкт і ознайомився з
принципами його роботи.
Як повідомив директор КП
«Боярка-Водоканал» Микола
Давиденко, до створення пункту диспетчеризації підприємство йшло майже три роки. І ось
налагоджено диспетчерський
зв’язок з об’єктами водопостачання. «Це надасть можливість
зекономити електроенергію та
трудові ресурси, а ще — оперативно втручатись у процес во-

ТРИВАЄ

Чергове засідання групи
по роботі над Генеральним
планом Боярки, ініційоване
міським головою Тарасом
Добрівським, відбулося 4
грудня.
Під час 51 сесії Боярської
міської ради лунало чимало
запитань від представників
громадськості щодо розробки генплану міста. Тарас
Григорович пообіцяв дати
довідведення та водопостачан- вичерпні відповіді під час
ня міста. А також є свідченням наступного засідання.
того, що водоканал іде в ногу з
У роботі взяли участь члечасом, оскільки не кожен водони робочої групи та усі заціканал нині може похвалитися
подібною системою», — наго- кавлені активісти.
лосив Микола Давиденко.

ВЕТЕРАНАМ ТА ІНВАЛІДАМ – УВАГУ Й ШАНУ

Міські урочистості з нагоди
Дня інвалідів відбулися 3 грудня у Боярському НВК «Гімназія –
ЗОШ І ст.».
Близько місяця знадобилось
ентузіастам для втілення в життя
ідеї по виготовленню пічок-буржуйок. Першу партію — 8 печей — було
відправлено бійцям з батальйону «Айдар», до першої танкової
бригади та до військової частини
ППО, яка розташована у Віті Поштовій.
Основу печі складає газовий
балон. Перший такий балон за
власні 80 грн. придбав майстершляховик КП «БГВУЖКГ»
Сергій Дзюбін.
«Ці печі — результат спільної праці працівників КП
«БГВУЖКГ», КП «БояркаВодоканал» та підприємців міста, — розповідає Сергій Дзюбін. — Щиро дякую меценатам,
які безкорисно підтримали

цей проект. Особлива подяка
колективу ПАТ «Вентс» і персонально Олександру Видрі за
допомогу у вирішенні непередбачуваних проблем».
Особливість цих печей — побажання, написані активістами
на металевих корпусах: від сталої
абревіатури приголосних до «Тепло української душі», «Слава
Україні!», «Задайте жару!», «Тепла, як мамині руки», «Повертайся живим».
Активісти звертаються до
небайдужих боярчан з проханням долучатися до цієї справи.
Потрібні
газоелектрозварювальники та майстри обробки
листового металу.
Звертайтесь до дільниці благоустрою Боярського ЖЕКу, вулиця
Сагайдачного (колишня Леніна), 30.

Перед членами міської
організації інвалідів війни,
Збройних Сил та учасників
бойових дій виступили керівник Володимир Нурищенко,
а також міський голова Тарас
Добрівський.
Війна – це слово перестало бути книжковим поняттям.
Вона набула ознак конкретного жаху з обличчям смерті.
Про це говорили усі учасники
зібрання.
Приємним
подарунком
для глядачів стали виступи
гімназистів та вихованців Боярської міської школи мистецтв.
Незадовго до цього у Боярському краєзнавчому музеї
відбулось вручення ювілейних

медалей «70 років визволення
України від фашистських загарбників» учасникам бойових дій Великої Вітчизняної
війни. Це стало можливим завдяки спонсорській підтримці Олександра Тигова.

Шанованих боярчан щиро
привітали керівництво міста,
а також, голова ради ветеранів
Києво-Святошинського району Анатолій Пастовенський.
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ТОЧКА ЗОРУ
участь 312 осіб, з яких 266 — висловились проти забудови, 42 учасники підтримали наміри забудовника
та 4 утримались. Це далеко не всі
противники забудови: тільки впродовж останнього місяця активісти
Народної Ради зібрали більше 2-х
тисяч підписів з вимогою заборонити будівництво.
Окрім мешканців Боярки серед присутніх були представники
забудовника, місцеві політики, а
також народний депутат України
восьмого скликання Михайло Гаврилюк. Міський голова не відвідав
захід. Активісти Народної Ради зупинилися на історії та юридичному
аспекті забудови. Противники забудови в парковій зоні формулювали
свою позицію із кількох ключових
тез. По-перше, в місті — брак рекреаційних територій в місті, по-друге,
з боку влади погане інформування
мешканців про свої будівельні плани. Нарешті, юристи Народної Ради
виявили низку порушень законодавства в ході виділення 0,7 га парку
під забудову. Серед них — незаконний спосіб зміни цільового призначення паркової ділянки з «громадської» на «житлову забудову» без
виготовлення проекту землеустрою
та подальшій незаконній реєстрації
змін до договору оренди чиновниками Управління Держземагентства
у Києво-Святошинському районі.
У ГО «Народна Рада Боярки» зауважили пасивну поведінку місцевої
прокуратури. Зокрема, місцеві прокурори довгий час ігнорували питання
паркової забудови, і подали позов до
суду лише за зверненням народного

депутата Кличка В. В., до якого звернувся місцевий активіст Павлючик
Олександр. При цьому прокурори
Києво-Святошинської прокуратури
старанно обійшли в позові згадування будь-яких документів та фактів,
які свідчили б про маніпуляції із цільовим призначенням та наполягали
на скасуванні договору оренди з підстав, передбачених законодавством
про проведення земельних аукціонів
Бурхливі емоції невдоволених
забудовою ледь стримували ведучі
заходу, які закликали до толерантності. Була спроба поспекулювати на темі АТО обіцянкою надати
квартири учасникам бойових дій,
яка в свою чергу викликала негативну реакцію залу.
Народний депутат Михайло
Гаврилюк, який до цього уважно
слухав виступи обох сторін, виступив із короткою промовою. Він закликав припинити спекуляції навколо Майдану та АТО та повідомив,
що в найближчий час направить до
компетентних органів всі матеріали,
які «поставлять хрест» на діях забудовника в порушення закону та
проти волі громади.
У підсумку присутні переважною
більшістю голосів прийняли резолюцію, в якій закликали заборонити
будь-яку житлову забудову в парку і
звернутися до правоохоронних органів, вищих посадових осіб та державних органів влади для недопущення
паркової забудови та відновлення
порушеної законності в ході бюрократичних маніпуляцій.

Боярки» вимагає:
3222410300:01:036:0004 між Бо1. Включити до порядку ден- ярською міською радою та ТОВ
ного наступної чергової сесії «Києво-Святошинськмехбуд».
Боярської міської ради питан3. Рішенням сесії заборониня про недопущення житлової ти будь-яке житлове будівнизабудови в парку ім. Т. Г. Шев- цтво в парку ім. Т. Г. Шевченка.
ченка за адресою: м. Боярка,
4. При підготовці проеквул. Б. Хмельницького, 72-б. ту детального плану території
З цією метою відмінити рі- парку ім. Т. Г. Шевченка і прошення Боярської міської ради екту Генерального плану міста
№ 32/1515 від 25.04.2013 р.
Боярки передбачити заборону
2. Прийняти рішення на житлового будівництва в парку
сесії про відміну договору ім. Т. Г. Шевченка.
оренди від 17.12.2010 р. зе5. Надрукувати в наступному
мельної ділянки площею 0,7 номері газети «Боярка-інформ»
га з кадастровим номером 12 грудня 2014 р. статтю-інфор-

мацію про зібрання громадськості міста від 29 листопада
2014 р., подану до редакції газети виконкомом ГО «Народна
Рада Боярки», та дану заяву.

рами до міської ради. З цим важко не
погодитись. Але ж не ціною знищення перспективи розбудови Боярки!
Як бачимо, інтереси деяких громадських організацій об’єднуються,
проте варто уточнити – організацій чи
лідерів? Думаю, що лідерів. А свідомістю членів організацій і в цілому жителів
міста просто ведуться маніпуляції.
Чого варте дійство (за визначенням його ведучої Г. Тимченко), яке
відбулося 29 листопада 2014 року в
приміщенні Боярської гімназії. На
зібранні в актовій залі було все: і дух
майдану, і пристрасті приватних го-

родників Боярки, і войовничість учасників АТО, і засвистування альтернативної думки. До купи збіглися всі
незадоволені своїм життям, а їх нині в
Україні ой як багато. І Боярка не виняток, а швидше – згусток проблем.
На завершення – заплакала дівчинка.
Ми розуміємо: шоу є шоу, але
хотілося, щоб плач дитини не був
плачем над майбутнім Боярки. Вихід
із ситуації – раціональне мислення,
відповідальність за ту малу батьківщину, подаровану тобі батьками і
Богом.
Громадська організація «Перспектива»

ВІД РЕДАКЦІЇ
До редакції газети «Боярка-інформ» надійшло багато матеріалів, які об’єднані однією темою: «Парк імені Т. Шевченка».
Свої матеріали нам надали прибічники та противники забудови, скориставшись електронною поштою. Зокрема,
представники Народної Ради Боярки 9 грудня також надіслали на адресу редакції поданий нижче матеріал та, особисто
завітавши, принесли свою заяву.
З огляду на категоричність поглядів авторів щодо цієї теми, подаємо матеріали з мінімальною кількістю редакторських правок.
Редакція газети «Боярка-інформ» не завжди поділяє позицію авторів, а також залишає право читачам зробити власні
висновки.

ВІДБУЛОСЬ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО
БАГАТОПОВЕРХОВОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ НА
ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ ШЕВЧЕНКА
29 листопада в Боярському
НВК «Гімназія — ЗОШ І ст.» відбулось громадське обговорення
щодо намірів житлової забудови у
парку ім. Т. Шевченка. Учасники
зібрання переважною більшістю
голосів висловили незгоду із намірами забудовника побудувати три
дев’ятиповерхівки на парковій території. З огляду на те, що актова
зала гімназії не вмістила всіх бажаючих та на те, що багато людей стояли весь час обговорення, можна
впевнено сказати, що дане питання
дуже хвилює громаду. Принаймні
ми, організатори, не пригадуємо
таких масштабних аналогічних заходів у нашому місті.
Захід, організований ГО «Народна Рада Боярки», відвідало
більше 400 громадян. З них 370 зареєструвались. У голосуванні взяли
Боярському міському голові
Добрівському Т.Г.
Секретарю Боярської міської ради
Янику Я.М.
Редакції газети «Боярка-інформ»

Заява

Виконкому Громадської організації
«Народна Рада Боярки»
Виходячи з підсумків зібрання громадськості Боярки,
ініційованого та організованого виконкомом ГО «НРБ» 29
листопада 2014 року, за результатами якого 85 % учасників
проголосували проти житлової

забудови парку ім. Т. Г. Шевченка; зважаючи на зібрані громадськими активістами в жовтні-листопаді 2014 року більше
2 000 підписів мешканців міста
під зверненням до Боярської
міської ради про категоричну
незгоду з житловим будівництвом в парку і недопущення багатоповерхової житлової забудови в парку ім. Т. Г. Шевченка,
згідно із Законом України «Про
місцеве
самоврядування
в
Україні», Земельним Кодексом
України, виконком Громадської організації «Народна Рада
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І ЗНОВУ ПРО БОЯРКУ, ПРО ЇЇ РОЗБУДОВУ

Планування території міста між
вулицями Молодіжною, Б. Хмельницького та Свободи розпочалось ще у
1980-х роках і передбачало створення спортивно-оздоровчого комплексу:
стадіон, трибуни, спортивний зал та
басейн із збереженням паркової зони.

Сьогодні на місці спортивного
залу за кошти інвесторів планується збудувати житлово-готельний
комплекс спортивно-розважального напрямку.
То що із цього стало небажаним? – запитаємо. Чому? Які ар-

гументи, крім «турботи» про зелені
насадження, перетворені роками на
смітники? Чому сьогодні у місті не
будується житло? Зокрема, чому не
освоюються майданчики під будівництво по вулицях Б. Хмельницького, Сєдова, Білогородській (в
районі буд. № 144, майданчик біля
заводу «Іскра»), майданчики між
вулицями Молодіжна та Гоголя, по
вулицях 40 років Жовтня, Щорса –
всього 7 майданчиків.
Нескінченні – чому, чому,
чому?
А можливо, тому, що цього ви-

магають лозунги, розвішені по місту
громадською організацією «Молодь
Боярки»: «Боярці потрібні зміни»,
«Творимо майбутнє міста разом», а
також «Буча пропонує і продає квартири». Простежується одна і та ж
технологія. Цим самим ніби пропонується не будувати житло у Боярці,
а виїжджати з Боярки, наприклад,
до Бучі. Бо цього, бачте, хоче хтось у
Бучі та уявна «молодь» Боярки.
У статті Валентини Коржової зроблено припущення, що ця боротьба
за заборону будівництва – піар новоявлених політичних сил перед вибо-

Виконком ГО «Народна Рада Боярки»

07. 12 2014
Виконком ГО «Народна Рада
Боярки»:
Лях А. Г.
Кравченко Т. В.
Яровий В. М.
Слободюк О. М.
Казановська Л. Л.
Гаврилюк Р. С.

УКОТРЕ ПРО НАБОЛІЛЕ – ПРО НЕПОЧАТЕ БУДІВНИЦТВО

У місцях скупчення людей, на
міських зібраннях новоявлені
«активісти» Боярки наполегливо
нав’язують думку про заборону будівництва по вул. Б. Хмельницького,
72-б. Зумисне не називаю, що будівництво планується на території
парку ім. Т. Шевченка, бо немає
жодного рішення міської ради,
що ця територія має статус парку,
оскільки немає й Генерального плану міста.

Безперечно, місту, яке потопає в зелені садочків переважної
в місті приватної забудови, потрібен і парк. Звичайно, хотілося б,
щоб такий, а може, й кращий, як у
місті Буча. Як мірило досконалості й аргумент проти Боярки — Буча
з’явилася під час виборчої кампанії мера Бучі у жовтні 2014 року.
Тоді він привозив свій боярський
електорат, щоб довести: він – кращий.
До Верховної Ради мера не
обрали, бо виявилося, парк – не
остаточний аргумент. А от Михайло Гаврилюк – герой сьогоднішнього дня без парків. То,
може, він зарадить, де взяти кошти? Із міського бюджету? Чи,
можливо, хтоcь інвестує? Прак-

тика доводить, що лише в комплексному вирішенні масштабної
розбудови міста можна створити
і облаштувати зону дозвілля і відпочинку – в тому числі і парк.
Шановні боярчани, давайте
поміркуємо, проаналізуємо, що
робити із територією поряд з басейном «Прометей», яка здавна
передбачалася як зона розваг,
відпочинку, фізичного оздоровлення. Сподіваюсь, що ми не
поведемося на заклики новітніх
«активістів», які організовують
акції про заборону будівництва.
Хто ці люди і чи зробили вони
щось конкретне для міста, а чи
тільки вміють палко розказувати
(здебільшого неправду) про знищення дерев – насправді – чагарників на влаштованому тут сміттєзвалищі.
Територія майбутньої забудови зовсім не значна: 0,7 га. Але її
пафосно називають парком. Наголошу, щоб вона стала парком,
потрібні значні кошти, які можуть
надати інвестори-забудовники.
А чи не виникає у Вас підозри,
що це лише піар певних політичних сил напередодні виборів до
міської ради. У мене виникає, бо
знаю, хто за цим стоїть. Роками їм

було байдуже, що там справжній
смітник, а тут така «паркова» активність. Знаю, пройдуть місцеві вибори і ніхто нічого не буде
робити, так як і останні 30 років.
За прикладом ходити далеко не
потрібно: подивіться, що коїться
у дворі будинку по вул. Білгородській, № 144, де влітку за подібним сценарієм ці ж «активісти»
заборонили будівництво, розтрощили паркан і залишили повний
безлад. Ламати – не будувати.
У нашому місті зовсім не ведеться будівництво. І мені було
заздрісно, коли, якось проїжджаючи Ірпінем лише однією
вулицею із назвою Українська, я
побачила 7 (сім) новобудов серед
вікових сосен. Це місто розвивається, стає сучасним, красивим, а
наше стрімко перетворюється на
неперспективне. Тут уже зникли,
або їх вивели з міста підприємства
та установи: районне управління
житлово-комунального
господарства, управління експлуатації
газового господарства, дільниця
центру електрозв’язку (телефонний вузол) тощо, але ж це зменшення надходжень до бюджету та
втрата робочих місць.
Саме депутати Боярської

міської ради, які голосували за детальне планування території між
вулицями Свободи – Молодіжна – Б. Хмельницького за будівництво трьох житлових будинків
(всього близько 200 квартир) на
цій території зі спортивно-оздоровчими закладами на перших
поверхах, елементами паркової
архітектури,
реконструкцією
плавального басейну, насправді
думають про майбутнє міста, про
родини, що придбали б квартири
в Боярці і не полишали б її.
Я свого часу вивчала цю проблему, радилась із друзями, колегами і
прийшла до висновку, що маю моральне право відстоювати думку за
здійснення будівництва, бо ще будучи ученицею Боярської школи № 3
разом із моїм 7-В класом у 1964 році
садила тут дерева, і навіть пам’ятаю
які… Та сьогодні вони повністю обросли паразитом-омелою, а значить
потребують «лікування». Коли ж
працювала секретарем Боярської
міської ради в 1989 році голосувала
за рішення виконавчого комітету
про виділення земельної ділянки
площею 0,7 га тресту «Укркомплектмонтаж» по вул. Б. Хмельницького
72-б поряд з басейном «Прометей»,
де як, ви пам’ятаєте, і було розпоча-

те будівництво.
Пізніше, рішенням сесії Боярської міської ради від 25.07.2007
року за №15/851 цю земельну ділянку передано в довгострокову
оренду, за рахунок земель загального користування Боярської
міської ради ТОВ «Києвосвятошинськмехбуд» під розміщення
спортивно-готельного комплексу. Це рішення було стартовим і
до нього вносились зміни і зрештою 25.04.2013 року рішенням
сесії міської ради дозволено будівництво
житлово-готельного
комплексу із спортивно-розважальним центром.
Тоді чим же ущемляються інтереси боярчан? Площа забудови
всього 0,7 га, зелені насадження
зберігаються, благоустрій території здійснюється, з’являються
нові спортивні споруди та квартири для новоселів, місто набирає
цивільного сучасного вигляду.
Давайте будемо послідовними, вдумливими, навчімося довіряти один одному і, зрештою,
розпочнімо добрі справи для свого міста.
Валентина Коржова,
почесний громадянин
Києво-Святошинського району
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МЕШКАНЦІВ ОСББ ТА ЖБК ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВОЛОНТЕРСЬКА СОТНЯ БОЯРКИ
Власники багатоквартирних
будинків несуть відповідальність
за благоустрій та наведення порядку на прилеглих територіях.
Про це говориться у «Правилах
благоустрою території міста Боярка». Цей документ, в 2011 році
затверджений Боярською міською радою, є, по суті, «біблією порядку» на вулицях нашого міста.

кам ОСББ: «Добробут-2012»,
«Прогрес», «Боярчанка», «Новий світ», «Зоряний-Боярка»
та ЖБК: «50 років Жовтня-2»,
«Строітєль», «Корчагінець
На жаль, у зустрічі взяла
участь лише третина із зареєстрованих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Заступник міського голови Олександр Горін попередив
Саме цю думку намагалося представників ОСББ та житлодонести керівництво міської вих кооперативів про те, що в
влади присутнім представни- разі нехтування ними Правил

благоустрою міста, влада вживатиме більш жорстких заходів
впливу. Адже питання щодо вивезення негабаритного сміття
залишається нині відкритим. А
до нього вже зовсім скоро додадуться і викинуті на смітники
новорічні ялинки.
Під час зустрічі також йшлося про роботу щодо організації
вивезення твердих побутових
відходів. Зокрема про співпрацю з ЖЕКом.

ОСББ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
(ОСББ) – громадська неприбуткова організація, що об’єднує
власників приміщень у багатоквартирному будинку, діяльність
якої спрямована на захист прав
та інтересів власників в отриманні житлово-комунальних послуг,
утримання на належному рівні
будинку, інженерних комунікацій, прибудинкової території.

Нереформованість житлово-комунальної галузі призвела
до критичного стану основних
фондів, недосконала тарифна
політика та система управління
житлом, ліквідація монополії
ЖЕКів, впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді, відсутність ефективного контролю за витрачанням
коштів диктують необхідність
термінових реформ у житловокомунальному господарстві, в
тому числі формування ефективного і зацікавленого колективного власника – ОСББ, як
однієї з форм самоорганізації
населення за місцем проживання та формування активного та
відповідального громадянського суспільства.
Власники квартир звикли

Початок теми на 4 стор.
Боярському міському голові
Добрівському Т.Г.
Директор
ТОВ «Києво-Святошинськмехбуд»
Наливайко О.Ф.
Шановний Тарасе Григоровичу !

ТОВ «Києво-Святошинськмехбуд» є добросовісним користувачем земельної ділянки по вул. Б.
Хмельницького, 72-б у м. Боярка
Києво-Святошинського
району
Київської області. Впродовж усього часу користування товариство
сумлінно виконує свої обов’язки
перед міською радою, в тому числі у питанні сплати орендної плати.
З незрозумілих для нас підстав в місті розповсюджується
недостовірна інформація щодо
незаконності набуття права користування даною земельною
ділянкою.
Так, за повідомленням Народної ради в газеті «Боярка-інформ» надруковано повідомлення про проведення
29.11.2014 року зборів громадян
щодо обговорення громадської
ініціативи на тему: «Про недопущення житлової забудови в
парку ім. Т. Шевченка».
29 листопада 2014 року в
приміщенні Боярського НВК
«Гімназія — ЗОШ І ст.» відбулося дійство (за визначенням його
ведучої Г. Тимченко).

за десятки років критикувати
малоефективність ЖЕКів, але
не хочуть усвідомлювати того
факту, що чомусь власник індивідуального житлового будинку
ніколи на ЖЕКи на покладався
і ремонтував будинок, утеплював його, утримував і облаштовував земельну ділянку самотужки, власним коштом.
Власник же квартири в багатоквартирному будинку вбачає свою зацікавленість лише
в утриманні майна, яке знаходиться всередині квартири, а
все, що за межами дверей його
квартири – то не його клопіт.
А як же із загальнобудинковим
майном і комунікаціями: вода,
газ, каналізація, енергопостачання, ліфт, сходові клітини,
тепломережа, дах, підвал, технічний поверх, прибирання
прибудинкової території і т. д.?
Переважна більшість мешканців багатоповерхівок не задумуються, що створення ОСББ
– це, в першу чергу, відповідальність за власні дії, власне відношення до всього житлового
комплексу і активна власна
участь у обслуговуванні, утриманні та фінансуванні будинку.
Бо ремонт водогону чи даху, сходових клітин з повітря і без робо-

чих рук не зробиш. Бо за освітлення під’їзду, функціонування
ліфтів, утримання всіх внутрішньобудинкових комунікацій у
належному стані треба платити.
У цивілізованому світі вже
багато десятиліть створено кондомінімуми (аналог ОСББ), які
повністю і самостійно власним
коштом утримують і ремонтують будинки, а не сподіваються
на якісь міфічні ЖЕКи. У багатоквартирному будинку всі
квартири взаємозалежні: коли
протікає дах, то вода може дотекти і до першого поверху (а не
лише дев’ятого); коли є проблеми з водогоном, то без води
можуть залишитися всі квартири; коли не працює ліфт, то
всі жителі не мають змоги ним
користуватися.
Байдужість і відсутність
власної відповідальності – головний ворог при створенні
ОСББ.
Невже легше безкінечно і
безрезультативно скаржитися
на ЖЕК замість того, щоб взяти
будинок на власне фінансування і утримання?
Віктор Яровий,
голова правління
ОСББ «Зоряний-Боярка»,
президент Асоціації ОСББ

Якщо це формат зборів, то
вони проводились з грубим
порушенням чинного законодавства: Закону України «Про
органи самоорганізації населення», Постанови Верховної
Ради України «Про затвердження Положення про загальні
збори громадян за місцем проживання в Україні».
Збори вважаються такими,
що відбулися, якщо присутні
більше половини мешканців
населеного пункту (було присутніх близько 350 осіб). Форма
представництва не визначалась,
протоколи про делегованих на
ці збори відсутні.
Не обирались голова зборів,
секретар для ведення протоколу
та президія. Не затверджувався
порядок денний цього зібрання
(знову ж таки за визначенням
ведучої). Регламент, за яким
проводилось зібрання, ніхто не
затверджував, його самовільно
визначили та пославили перед
фактом присутніх, але навіть в
ході його порушувався організаторами, збільшувався час для виступаючих «проти будівництва».
Альтернативне рішення, подане для розгляду на голосування не ставили, виступи на
підтримку будівництва супроводжувались викриками «Ганьба», скеровуваних зі сцени,
ведуча всіляко перешкоджала
виступаючим,
забороняючи

додавати час до виступу, який
був витрачений на скандування
окремих груп у залі, що не давало можливість висловити іншу
позицію.
Резолюція, за яку проголосувало 260 присутніх, прийнята з
порушенням законодавства і має
бути зупинена міською радою.
Крім того, формування громадської думки, що передувало
цьому зібранню, проводилось
особами, зацікавленими лише
в забороні будівництва і які свідомо викривляли інформацію:
майданчик забудови називали
парком, її площа значно перебільшена, нав’язувалась думка, що буде знесено усі дерева,
парк перейде у приватні руки. В
підписних листах неодноразово
дублюються прізвища, повторюються навіть окремі аркуші,
вказані адреси з назвами вулиць, що в місті не існують.
Прошу розглянути дане
звернення на депутатській комісії з регламенту і дати правову
оцінку проведеному 29.11.2014
року заходу. Також просимо
оприлюднити в засобах масової
інформації юридично обґрунтовану позицію щодо правомірності користування нами
вказаної земельної ділянки із
позицією міської ради щодо даного питання.
Директор О. Ф. Наливайко

НАША ЛІНІЯ ФРОНТУ

Кожного дня до Волонтерської Сотні Боярки приєднується
все більше небайдужих громадян. Приєднуються своїми вчинками, допомогою, підтримкою.
На сьогоднішній день волонтерами виготовлено та відправлено більше 800 квадратних метрів маскувальних сіток,
сотні літрів «зимової консервації» (квашена капуста, морква
по-корейськи,
різноманітні
салати), медово-горіхові суміші з курагою, чорносливом та
родзинками, калину та лимони,
перетерті з цукром. Це допоможе бійцям зекономити час
та сили, вбереже їх від захворювань та переохолодження.
А слава про «сухі борщі» під
брендом «Від боярських дівчат»
вже облетіла багато позицій, які

захищають наші любі бійці.
Активісти
Волонтерської
Сотні збирають та передають
хлопцям теплі речі, взуття, спорядження, ліки, в’яжуть власноруч шкарпетки та балаклави,
пишуть листівки, роблять обереги та приємні подаруночки
бійцям, щоб полегшити їх важку місію.
Ми працюємо разом, і наші
сила і прагнення задля спільної
справи — ПЕРЕМОГИ!
Якщо доля наших захисників Вам не байдужа, якщо
Ваша душа є частиною нашого міста, — ми чекаємо на Вас! Приєднуйтесь, тоді й Ваша допомога
наблизить закінчення цієї жахливої та болісної війни!
Юлія Апостолова,
сотник Волонтерської Сотні
Боярки

ЛИСТ У НОМЕР

ШКАРПЕТКА ДУШУ ЗІГРІЄ

Якось я дивилася по телевізору новини. Показали родину
інвалідів: мама, син та донька. І
всі вони в’яжуть шкарпетки для
воїнів АТО. Цей приклад надихнув і мене.
Я теж вмію в’язати. І мені
також болить доля наших хлопців на війні. Дочка та друзі позносили мені нитки і я взялася
за роботу. Перші 10 пар шкарпеток волонтери вже повезли на
АТО. З цим допомогла моя сусідка волонтер Юля Апостолова.
Я розмовляла з учасниками
АТО: хлопці просять лижі, білі
простирадла й теплі речі. Учні
ЗОШ № 2 теж долучились до
роботи, вони обплітають сітки

маскувальними білими смужками.
Я дуже вдячна небайдужим
людям нашого міста: Котловській Вікторії, Лазаренко Євгенії, Панцир Олені, Севериненко Галині, Романенко Тані.
Нехай їх чуйність та доброта зігріють серця наших захисників.
Звертаюсь до всіх боярчан,
особливо до тих, хто як і я за
станом здоров’я не може займатись активною волонтерською
працею. Підтримайте наших
воїнів-земляків, зв’яжіть їм
шкарпетки, зігрійте теплом
своїх сердець та рук їхні душі!
Тож, до роботи! Слава Україні!
Героям Слава!
Марія Корінчук

НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ
ІМ. БОГУНА ЗАСУДЖЕНО ЗА ХАБАР
Як повідомляє «Українська
правда» з посиланням на пресслужбу суду, Києво-Святошинський райсуд засудив до 3 років
позбавлення волі начальника Київського військового ліцею ім. Івана
Богуна за отримання неправомірної
вигоди у розмірі 5 тис. доларів США.
Як відомо, минулого року
в Боярці, де розташований навчально-оздоровчий комплекс
ліцею, правоохоронці затримали вказаного посадовця під час
отримання хабара за вступ абі-

турієнта до навчального закладу.
Суд визнав винним генералмайора за ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Підтримавши позицію столичної прокуратури, суд засудив колишнього посадовця до
реального позбавлення волі.
Крім того, генерал-майора
Збройних сил України позбавлено права обіймати посади,
пов’язані із організаційно-розпорядчими функціями до 2 років.
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Понеділок, 15 грудня
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 Про головне
10:10 Перша студія
10:35 Д/ф «Вільна людина Андрій Сахаров»
12:15 Погода
12:40 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:55 Школа Мері
Поппінс
14:10 Казки Лірника
Сашка
14:20 Нотатки на глобусі
14:40 Чоловічий клуб
15:15 Книга ua
15:40 Euronews
15:45 Х/ф «Маленький
великий солдат»
17:30 Д/ф «Палітра. Ван
Гог»
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 «Світ після
Фукусіми»
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 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 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку «
12:00 ТСН
12:20 «Хоробрі серця»
14:20 «Шість кадрів»
14:55 Х/ф «Біле сонце
пустелі» (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 «Кухня» (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 «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Х/ф «Таємничий
острів»
11:20 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»
15:20 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця
спить»

20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
23:10 Т/с «Мар’їна діброва» (2)
01:05 Х/ф «Параноя» (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 «Смурфіки»
(1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Розумна
селянська донька» (1)
13:10 Панянка-селянка
14:10 Дівчата зрозуміють
15:05 Бійцівський клуб
16:05 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
21:15 Рятівники
21:50 Віталька

22:05 Т/с «Світлофор»
(2)
00:00 Кращий концерт
року — кліпи
ICTV
05:55 Надзвичайні
новини. Підсумки з К.
Стогнієм
06:40 Факти тижня з О.
Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф «Еволюція»
11:05 Х/ф «Подвійний
КОПець»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Подвійний
КОПець»
13:40 Х/ф «Трон. Спадок»
15:45 Факти. День
16:20 Х/ф «Трон. Спадок»
16:35 Х/ф «Петля часу»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:15 Х/ф «Колонія» (2)
СТБ
06:00 «Вікна-Новини».
Спецрепортаж
06:50 «Все буде добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 Х/ф «Неймовірні пригоди італійців в

Росії» (1)
11:45 Х/ф «Чудес не
буває» (1)
13:50 «Битва екстрасенсів-14»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Куб - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:30 «Детектор брехні
- 6»
23:45 «Один за всіх»
01:00 Нічний ефір
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні
мисливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Шоуманія
08:15 Ревізор-4
10:50 Пристрасті за
Ревізором
12:10 Т/с «Молодята»
14:50 Х/ф «Гаррі Поттер
і таємна кімната»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
20:25 Т/с «Вороніни»
22:05 Х/ф «Сусідка» (2)
00:10 Абзац!
НТН
04:55 Х/ф «Живе такий
хлопець» (1)
06:30 Х/ф «Зграя» (1)
08:30 «Правда життя.

Професія - готельний
працівник»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Штемп»
11:35 Т/с «Павутиння»
15:20 Т/с «Майор поліції»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Хранитель»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Без обмежень» (2)
00:00 Т/с «Менталіст 4» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 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 «Усі скарби
світу» (1)
13:50 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 «Лягавий-2»
(1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Ультиматум
Борна» (2)
01:45 Події

Вівторок, 16 грудня
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
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:40 Про головне
10:15 Уряд на зв’язку з громадянами
10:45 УТ-1 з Майклом
Щуром
11:10 Погода
11:20 Х/ф «Місяць і озеро»
(1)
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Хочу бути
14:05 Казки Лірника Сашка
14:15 Моя країна
14:40 Фольк-musіc
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 Перша студія
22:15 Д/ф «Будинки Субіза
та 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 «Кухня» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка»
13:20 «Шість кадрів»
13:45, 14:45, 15:45 «Сімейні
мелодрами»
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 «Кухня» (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 «Поверни моє
кохання»
11:50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє

кохання»
23:10 Т/с «Мар’їна діброва»
(2)
01:05 Х/ф «Святий» (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 «Смурфіки» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Там, на невідомих
стежках» (1)
13:10 Панянка-селянка
14:10 Дівчата зрозуміють
15:05 Бійцівський клуб
16:05 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
21:15 Рятівники
21:50 Віталька
22:05 Розсміши коміка
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Кращий концерт року
— кліпи

ICTV
04:20 Факти
04:50 Світанок
05:50 Свобода слова з Андрієм Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Зірка YouTube
10:40 Т/с «Брат за брата»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14:30 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 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
22:20 Т/с «Фізрук-2»
23:25 Х/ф «Солдат» (2)
01:10 Голос Америки
СТБ
06:10 «У пошуках істини.
Чорний перстень Анни
Ахматової»
06:55 «Вікна-Новини»
07:25 «Все буде добре!»
09:20 «Все буде смачно!»
10:15 «Зіркове життя. Життя
після самогубства»
11:10 Х/ф «Мама мимоволі»
(1)

13:50 «Битва екстрасенсів-13»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю
- 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю
- 3»
23:45 Х/ф «Мама мимоволі» (1)
02:05 Нічний ефір
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мисливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:20 Ревізор-4
10:55 Пристрасті за Ревізором
12:20 Т/с «Щасливі разом»
15:55 Т/с «Молодіжка-2»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
20:50 Т/с «Вороніни»
21:55 Т/с «Молодіжка-2»
22:55 Т/с «Вороніни»
23:55 Абзац!
00:50 Репортер
НТН
04:45 «Свідок»
05:10 Х/ф «Злий дух Ямбуя»

(1)
06:40 Х/ф «Золотий ешелон»
(1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:35 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 «Кримінальні справи»
13:00 Т/с «Хранитель»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Важняк»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Хранитель»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Без обмежень» (2)
00:00 Т/с «Менталіст - 4» (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 «Лягавий-2» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 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 «Лягавий-2» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий-2» (1)
01:30 Події

Середа, 17 грудня
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
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:40 Про головне
10:15 Перша шпальта
11:00 Д/ф «Європа. Далі
буде»
12:25 Світло
13:00 Новини
13:20 Перша студія
13:45 Час-Ч
14:10 Казки Лірника Сашка
14:20 Моя країна
14:45 Як це?
15:05 Хто в домі хазяїн?
15:30 Як ваше здоров’я?
16:25 Euronews
16:35 Д/ф «Світ після Фукусіми»
17:35 Д/ф «Палітра. Ван
Ейк»
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 «Кухня» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка»
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:45, 15:45 «Сімейні
мелодрами»

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 «Кухня» (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 «Поверни моє
кохання»
11:50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця
спить»

20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
23:10 Т/с «Мар’їна діброва» (2)
01:05 «Сонна лощина» (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 «Смурфіки» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Попелюшка» (1)
13:10 Панянка-селянка
14:10 Дівчата зрозуміють
15:05 Розсміши коміка
16:05 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
21:15 Рятівники
21:50 Віталька
22:05 Розсміши коміка
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Кращий концерт року
— кліпи

ICTV
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Факти
05:40 Світанок
06:45 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Зірка YouTube
10:35 Т/с «Брат за брата»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14:30 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 Україна. Код унікальності: еліксир безсмертя
21:05 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Чужий район»
22:20 Т/с «Фізрук-2»
23:15 Х/ф «Вірус» (2)
01:10 Голос Америки
СТБ
05:45 «У пошуках істини.
Сідней Рейлі: сімейна драма
агента «007»
06:30 «Вікна-Новини»
07:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»

10:00 «Зіркове життя. Контракт на любов»
10:55 «Врятуйте нашу сім’ю
- 3»
13:45 «Битва екстрасенсів
13»
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»
00:10 Х/ф «Офіцери» (1)
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мисливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:20 Ревізор-4
11:10 Пристрасті за Ревізором
12:35 Т/с «Вороніни»
15:50 Т/с «Молодіжка-2»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка-2»
23:05 Т/с «Вороніни»
00:05 Абзац!
НТН

05:05 Т/с «Важняк»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:35 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 «Кримінальні справи»
13:00 Т/с «Хранитель»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Свій - чужий»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Хранитель»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Без обмежень» (2)
00:00 Т/с «Менталіст - 4» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:10 Т/с «Лягавий-2» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 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 «Лягавий-2» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий-2» (1)
01:30 Події

TV-маршрут
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Четвер, 18 грудня
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
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:40 Про головне
10:45 Слідство. Інфо
11:25 Погода
11:35 Д/ф «У пошуках Греції»
12:35 Кордон держави
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Моя країна
14:20 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
15:20 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
16:45 Euronews
17:00 Д/ф «Майбутні зірки».
«Іспит»
17:35 Д/ф «Палітра. Леонардо да Вінчі»
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. Седлецькою
22:15 Д/ф «Августин Волошин. Метеорит незалежності
- над Срібною землею» (ф.2)
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 «Кухня» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка»
13:20 «Шість кадрів»

13:50, 14:50, 15:45 «Сімейні
мелодрами»
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 «Кухня» (1)
22:30 «Право на владу»
00:30 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 «Поверни моє
кохання»
11:50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:45 «Сімейний суд»
17:45 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця

спить»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
23:10 Т/с «Мар’їна діброва»
(2)
01:05 Х/ф «Віртуальність» (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 «Смурфіки» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
11:30 Х/ф «Саксана у Країні
Чудес» (1)
13:10 Панянка-селянка
14:10 Дівчата зрозуміють
15:05 Розсміши коміка
16:05 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Віталька
21:15 Рятівники
21:50 Віталька
22:05 Розсміши коміка
23:05 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Кращий концерт року — кліпи

ICTV
05:10 Факти
05:40 Світанок
06:40 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Зірка YouTube
10:40 Т/с «Брат за брата»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14:30 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 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Чужий район»
22:20 Т/с «Фізрук-2»
23:15 Х/ф «Вороги»
01:10 Голос Америки
СТБ
05:35 «У пошуках істини.
Особисті таємниці Адольфа
Гітлера»
06:20 «Вікна-Новини»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
09:50 «Зіркове життя. Смертельні розваги»

10:40 «Зіркове життя. Допитися до слави»
11:40 Х/ф «Zolushka. ru» (1)
13:45 «Битва екстрасенсів-13»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Зважені та щасливі - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 4»
23:15 Х/ф «Отрути, або світова історія отруєнь» (2)
01:20 Нічний ефір
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мисливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:20 Ревізор-4
10:45 Пристрасті за Ревізором
12:15 Т/с «Щасливі разом»
15:50 Т/с «Молодіжка-2»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка-2»
23:05 Т/с «Вороніни»
00:05 Абзац!
НТН

04:55 Т/с «Свій - чужий»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:35 Т/с «Коломбо» (1)
11:15 «Кримінальні справи»
13:00 Т/с «Хранитель»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Свій - чужий»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Хранитель»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Без обмежень» (2)
00:00 Т/с «Менталіст - 4» (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 «Лягавий-2» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 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 «Лягавий-2» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий-2» (1)
01:30 Події

П’ятниця, 19 грудня
УТ 1
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 09:30, 21:30
Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 10:45 Погода
06:50, 07:25, 08:25 Гість студії
07:40 Країна on lіne
08:45 Телемагазин
09:40 Про головне
10:15 «Схеми» з Н. Седлецькою
11:05 Х/ф «Брат і сестра» (1)
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Моя країна
14:20 Віра. Надія. Любов
15:20 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
16:55 Euronews
17:10 Музичне турне
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 «
11:00 Т/с «Кухня» (1)
12:20 «Розсміши коміка»
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:50, 15:45 «Сімейні
мелодрами»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок - пташка
співоча» (1),
20:20 М/с «Мультибарбара»
21:00 «Вечірній Київ «
22:55 «Світське життя»
00:00 Х/ф «Королева» (1)
Інтер
05:30 Т/с «Повернення Мухтара-2».
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00,

17:45 «Новини»
07:10, 08:10, 09:10 «Марафон.
Диво починається»
11:00, 12:25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14:20 «Судові справи»
15:50 «Сімейний суд»
18:05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:05 «Щастя з пробірки»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «Любов і Роман»
22:45 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
01:05 Т/с «Паралельне життя»
(2)
ТЕТ
06:00, 07:20 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)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)

08:55 М/с «Смурфіки» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Гензель і ретель» (1)
13:10 Панянка-селянка
14:10 Дівчата зрозуміють
15:05 Розсміши коміка
16:05 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Будинок великої
матусі-2» (2)
22:00 Х/ф «Ніхто не знає про
секс-2» (2)
00:00 Кращий концерт року
— кліпи
ICTV
05:40 Світанок
06:40 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с «Наркомівський
обоз»

12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Наркомівський
обоз»
14:40 Т/с «Смертельна
сутичка»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Смертельна
сутичка»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:20 Кріт
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
22:20 Т/с «Фізрук-2»
23:15 Х/ф «Сфера» (2)
01:50 Х/ф «Вірус» (2)
СТБ
05:45 «У пошуках істини. Двійники Гітлера»
06:30 Х/ф «Мій любимий
клоун» (1)
08:05 Х/ф «Zolushka. ru» (1)
10:15 Х/ф «І падає сніг» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)

19:55 «Національне талантшоу «Танцюють всі!-7»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне талантшоу «Танцюють всі!-7». Підсумки голосування»
23:50 «Куб - 5»
01:40 Нічний ефір
Новий Канал
05:55 М/с «Справжні мисливці
за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Шоуманія
08:20 Ревізор-4
10:55 Пристрасті за Ревізором
12:20 Т/с «Вороніни»
15:55 Т/с «Молодіжка-2»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка-2»
23:05, 00:50 Герої та коханці

НТН
04:50 Т/с «Свій - чужий»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:25 Т/с «Каменська - 4»
13:00 Т/с «Хранитель»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Свій - чужий»
19:30 Х/ф «Будинок на краю»
21:20 Х/ф «Співучасник» (2)
23:30 Х/ф «Всупереч долі» (2)
01:30 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю - 3» (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, 13:10, 15:25 Т/с «Слід» (1)
10:00, 21:00, 23:30 Т/с «Лягавий-2» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
18:00 Т/с «Повернення Лялі» (1)
23:00 Події дня

Субота, 20 грудня
УТ 1
06:00, 14:05, 16:35, 22:30,
00:10 Погода
06:05 Від першої особи
06:30 На слуху
06:45 Підсумки
07:00 Шустер LIVE
11:25 Подорожуй першим
11:50 Зроблено в Європі
12:10 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жін.)
13:00 Світло
13:30 Хочу бути
13:50 Нотатки на глобусі.
Латвія
14:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
15:40 В гостях у Д. Гордона
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 Інша музика з Олексієм
Коганом

22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Від першої особи.
Підсумки
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
07:10 ТСН
08:00, 08:35 Дісней! «Пригоди ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:10 Х/ф «Ліки для бабусі»
(1)
14:30 «Вечірній Київ»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:20 «Вечірній квартал»
23:20 «Що? Де? Коли?»
00:35 Х/ф «Червоні вогні» (2)
Інтер
05:25 Х/ф «Вій»
06:40 «Подробиці»

07:20 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога»
08:00 «Школа доктора Комаровського».
08:30 Д/ф «Костянтин Меладзе. «Не тревожь мне душу...»
09:30 «Новини»
10:00 Т/с «Будинок біля
великої річки»
12:55 Х/ф «Любов і Роман»
15:00 Т/с «Кохання не картопля»
18:00 Т/с «Все повернеться»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Все повернеться»
22:30 Т/с «Точка кипіння»
(2)
01:50 Х/ф «Кактус і Олена»
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Оленцеро і підступний ельф» (1)
07:30 Байдиківка
08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:30 М/с «Смішарики» (1)

09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!» (1)
10:35 М/ф «Ніко. Шлях до
зірок» (1)
12:00 Х/ф «Книга майстрів»
(1)
13:50 Х/ф «Літо, пляж, кіно!»
(1)
15:40 Даєш молодь!
16:40 М/ф «Стюарт Літтл 3:
поклик природи» (1)
18:00 Х/ф «Будинок великої
матусі-2» (2)
20:00 Панянка-селянка
22:00 Віталька
00:00 Кращий концерт року
— кліпи
ICTV
05:50 Дача
06:20 М/с «Том і Джері.
Шерлок Холмс»
07:05 Х/ф «Вороги»
08:50 Україна. Код унікаль-

ності: еліксир безсмертя
09:50 Дістало!
10:50 Громадянська оборона
11:50 Інсайдер
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Поліцейська
академія»
14:55 Т/с «Фізрук-2»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Х/ф «Хенкок»
22:00 Х/ф «Сфера» (2)
00:45 Х/ф «Ілюзія обману»
(2)
СТБ
06:30 Х/ф «Зигзаг удачі» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 Х/ф «Спортлото-82» (1)
13:10 «Національне талантшоу «Танцюють всі!-7»
16:10 «Зважені та щасливі - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
21:45 Т/с «Коли ми вдома» (2)

22:45 «Х-Фактор — 5. Підсумки голосування»
00:00 «Детектор брехні - 6»
Новий Канал
05:50 Нереальні історії
07:25 Ревізор
09:15 Стажисти
10:40, 12:40 Герої та коханці
14:35, 16:35 Хто зверху?-3
18:45 М/ф «Кішки проти
собак»
20:40 Х/ф «Гаррі Поттер і
В’язень Азкабана» (2)
23:30 Стенд Ап Шоу
00:30 Х/ф «Залізне небо» (2)
НТН
07:55 Т/с «Каменська - 4»
11:30 «Речовий доказ». Угода
з совістю
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:50 «Правда життя. Професія - офісний працівник»
14:30 «Поїхали!»

15:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 4» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Т/с «Морський патруль»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Х/ф «Співучасник» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
05:25 Т/с «Повернення Лялі»
(1)
06:10 Таємниці зірок
07:00 Події
07:10 Т/с «Дорожній патруль-5» (1)
10:00 Один за сто годин
11:10 Х/ф «По сліду Фенікса» (1)
13:15 Т/с «Васильки» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Васильки» (1)
17:25 Т/с «Красуні» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Красуні» (1)
22:15 Х/ф «По сліду Фенікса» (1)
00:20 Х/ф «Сибір. Монамур»
(2)

Неділя, 21 грудня
УТ 1
06:00, 07:20, 08:55, 09:00,
22:35, 00:10 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
09:55 Школа Мері Поппінс
10:10 Подорожуй Литвою
10:40 Х/ф «Сніговики» (1)
12:25 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт (жін.)
13:15 Православний вісник
13:50 Д/ф «Майбутні зірки».
«Іспит»
14:25 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт (чол.)
15:40 Фольк-musіc
16:55 Театральні сезони
17:30 В гостях у Д. Гордона
18:30 Подорожуй першим
19:00 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 ПроОбраз

22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 На слуху. Підсумки
Телеканал 1+1
06:00 Х/ф «Втеча» (1)
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:35 Дісней! «Пригоди ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:00 «Українські сенсації»
11:05 М/ф «Ескімоска - 2:
пригоди в Арктиці» (1)
11:10 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
12:00 «Інспектор Фреймут»
13:45 Т/с «Кухня» (1)
18:25 «15 республік»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:15 «Хоробрі серця»
23:10 Х/ф «Післязавтра» (1)
01:35 Аргумент кіно представляє «Українську нову
хвилю»: «Не менше 50 кг.
Абонемент. Уроки української. Дорога» (1)
Інтер

05:05 Т/с «Найкрасивіша»
07:20 «Подробиці»
08:00 «уДачний проект»
08:35 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
11:00 Т/с «Все повернеться»
15:10 Т/с «Кохання не картопля»
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Сліпе щастя» (2)
01:25 Т/с «Найкрасивіша»
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Барбі: Принцеса
і поп-зірка» (1)
07:30 Байдиківка
08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:45 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:40 М/ф «Барбі: Принцеса

і поп-зірка» (1)
12:05 М/ф «Школа монстрів:
химерна суміш» (1)
13:25 Х/ф «Саксана у Країні
Чудес» (1)
15:10 М/ф «Стюарт Літтл 3:
поклик природи» (1)
16:30 Країна У
18:00 Панянка-селянка
22:00 Віталька
00:00 Кращий концерт року
— кліпи
ICTV
06:05 М/ф
06:20 М/с «Том і Джері.
Шерлок Холмс»
07:10 Анекдоти поукраїнськи
07:55 Зірка YouTube
09:10 Дивитись усім!
10:10 Кріт. Розважальне шоу
10:45 Х/ф «Хенкок»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Поліцейська академія-2. Їх перше завдання»
15:00 Т/с «Чужий район»
18:45 Факти тижня з О. Со-

коловою
20:20 Х/ф «Шерлок Холмс»
23:00 Х/ф «Шерлок Холмс-2.
Гра тіней»
01:25 Х/ф «Кам’яна довбешка» (2)
СТБ
06:10 Х/ф «Шукайте жінку»
(1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на Майдані»
11:20 «МайстерШеф - 4»
14:50 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів-14»
21:10 «Один за всіх»
22:20 «Вікна-Новини».
Спецрепортаж
23:25 Х/ф «Суджений-ряджений» (1)
01:20 Нічний ефір
Новий Канал

05:50 М/с «Барбоскіни»
06:15 М/с «Губко Боб - прямокутні штани»
07:45 Х/ф «Пожежний пес»
09:50 М/с «Дракони. Вершники Дурня»
11:50 М/ф «Кішки проти
собак»
13:40 Х/ф «Йоко»
15:40 Х/ф «Мерайа Мунді і
скринька Мідаса»
17:45 Х/ф «Гаррі Поттер і
В’язень Азкабана» (2)
20:40 Х/ф «Гаррі Поттер і
Кубок вогню»
23:45 Х/ф «Окулус» (3)
01:50 Х/ф «Залізне небо» (2)
НТН
05:00 Х/ф «У моїй смерті
прошу звинуватити Клаву
К.» (1)
06:10 Х/ф «Непереможний»
(1)
07:25 Т/с «Вулиці розбитих

ліхтарів - 4» (1)
11:30 «Легенди карного розшуку». Помста з минулого
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спеціальний «Свідок»
13:25 Х/ф «Чужий у домі»
15:15 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «Майор поліції»
22:40 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Піраньяконда» (3)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:40 Події
07:20 Таємниці зірок
09:15 Т/с «Васильки» (1)
13:10 Т/с «Красуні» (1)
17:00 Т/с «Зведена сестра» (1)
19:00 Події тижня з О.
Панютою
20:00 Т/с «Зведена сестра» (1)
22:00 Т/с «Слід» (1)
23:20 Х/ф «Моє прізвище
Шилов» (2)
01:20 Т/с «Охоронець-4» (2)

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду 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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ОФІЦІЙНО
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
Позачергова 52 сесія
РІШЕННЯ № 52/2474
від 04 грудня 2014 року
м. Боярка

Про внесення змін до рішення позачергової 41 сесії Боярської міської
ради VI скликання від 24.01.2014
року № 41/1889 «Про затвердження міського бюджету на 2014рік»
Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради
VI скликання від 24.01.2014 року
№ 41/1889 року «Про затвердження міського бюджету на 2014
рік», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести наступні зміни до
річного та помісячного розпису
видатків спеціального фонду:
по КФК 170703 КЕКВ 2610
збільшити асигнування на 93 644,00
грн. за рахунок залишку коштів
на початок 2014 року (поточні
трансферти КП «БГВУЖКГ» на
виконання робіт по ремонту та
утриманню міських доріг).
2. Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків загального фонду
міського бюджету в межах планових асигнувань:
по КФК 010116 зменшити асигнування по КЕКВ 2240 на 15 000,00
грн.
по КФК 090412 зменшити асигнування по КЕКВ 2730 на 14 400,00
грн.
по КФК 110502 зменшити асигнування по КЕКВ 2282 на 10 000,00
грн.
по КФК 070201 зменшити асигнування по КЕКВ 2220 на 500,00 грн.
по КФК 070201 зменшити асигнування по КЕКВ 2240 на 6 910,00 грн.
по КФК 070201 зменшити асигнування по КЕКВ 2250 на 500,00 грн.
по КФК 070201 зменшити асигнування по КЕКВ 2272 на 790,00 грн.
Всього по 070201: -8 700,00 грн.
по КФК 100203 збільшити асигнування по КЕКВ 2610 на 48 100,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2111 на 35 950,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2120 на 5 200,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигну-

вання по КЕКВ 2240 на 19 000,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2250 на 1 000,00 грн.
по КФК 070101 зменшити асигнування по КЕКВ 2272 на 14 650,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2273 на 32 600,00 грн.
по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2274 на 32 800,00 грн.

Про затвердження додаткової
угоди до Договору про співробітництво та соціально-економічний і
культурний розвиток м. Боярка від
09.07.2009 року з Приватним акціонерним товариством «Вентиляційні
системи»
Відповідно до п. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку м. Боярка та вирішення інших
потреб територіальної громади
міста, —

Комунальне підприємство «БГВУЖКГ» повідомляє, що з 1 січня
2015 року технічне обслуговування ліфтів в житлових будинках, що
знаходяться на балансі підприємства, буде проводитись дільницею
ліфтового господарства КП «БГВУЖКГ» за новими тарифами, які встановлені рішенням № 55/3 виконавчого комітету Боярської міської
ради від 28.10.2014 р.
ТАРИФИ
з утримання будинків та прибудинкових територій в 7-9-ти поверхових будинках
з ліфтами,
які обслуговує дільниця ліфтового господарства КП «БГВУЖКГ»
№№
п/п

Адреса

Тариф за
1 м2 без
ліфта

Всього по 070101: 0,00 грн.
3. Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків спеціального фонду
міського бюджету (бюджет розвитку) в межах планових асигБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
нувань, а саме:
ВИРІШИЛА:
по КФК 150101 зменшити
1. Затвердити додаткову угоду
асигнування по КЕКВ 3142 на 100 від 04.12.2014 р. до Договору про
600,00 грн. (реконструкція Свято- співробітництво та соціально-економічний і культурний розвиток
Михайлівської набережної );
міста Боярка від 09.07.2009 р. з Припо КФК 160101 збільшити ватним акціонерним товариством
асигнування по КЕКВ 2281 на 1 «Вентиляційні системи».
2. Доручити міському голові Т. Г.
000,00 грн.
Добрівському підписати додаткову
(топо-геодезичні роботи зе- угоду від 04.12.2014 р. до Договору
мельної ділянки за адресою: м. про співробітництво та соціальноБоярка, вул. Білогородська,13); економічний і культурний розвиток
по КФК 100202 збільшити міста Боярка від 09.07.2009 р. з Приватним акціонерним товариством
асигнування по КЕКВ 3210 в «Вентиляційні системи».
сумі 99 600,00 грн. (капітальні
3. Контроль за виконанням
трансферти КП «Боярка-Водо- умов додаткової угоди від 04.12.2014
канал» на придбання насосів р. до Договору про співробітництво
та соціально-економічний і кульдля артезіанських свердловин турний розвиток міста Боярка від
за адресами: вул. Хрещатик, вул. 09.07.2009 р. покласти на постійну
депутатську комісію з питань фіКібенка, вул. Декабристів).
нансів, бюджету, соціально-еко4. Перенаправити кошти:
номічного розвитку, зовнішньовиділені раніше для ДНЗ економічних зв’язків та першого
«Казка» по КФК 070101 КЕКВ заступника міського голови В. А.
3110 в сумі 15 457,00 грн. для Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
придбання модему з монтажем,
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
сигналізатора газу «Варта 2.03»
та електромагнітного відсічноБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
го клапану з монтажем, на приКИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
дбання обладнання.
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
5. Внести відповідні зміни до
РІШЕННЯ
додатків 2, 3, 7, 8 «Рішення про
від 09 грудня 2014 року
№ 62/1
затвердження міського бюджету
м. Боярка
на 2014 рік».
Про вартість харчування
6. Контроль за виконанням
в
ДНЗ м. Боярка.
даного рішення покласти на перКеруючись ст. 32 Закону
шого заступника міського голови
України «Про місцеве самоврядуВ. А. Скочка
вання в Україні», законом «Про
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
дошкільну освіту», відповідно до
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ ст. 20, 21, 30 Закону України «Про

ОБЕРИ ПРОФЕСІЮ — ЗАХИЩАТИ ЛЮДЕЙ!
Києво-Святошинське
РВ
ГУМВС України в Київській
області здійснює відбір кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів, які готують
фахівців для МВС на денну
форму навчання за державним
замовленням
(безкоштовно)
для отримання вищої юридичної освіти, а саме:
• Національна академія внутрішніх справ
• Харківський національний
університет внутрішніх справ
• Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ
• Львівський державний університет внутрішніх справ
• Одеський державний університет внутрішніх справ
• Національна академія - національної гвардії України
• Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
(м. Харків)
• Національний університет
«Одеська юридична академія»
(м. Одеса)
Вік кандидатів на навчання: 17-25 років (станом на
31.12.2014).
Конкурсний відбір вступників здійснюється приймальною
комісією ВНЗ за сертифікатами
зовнішнього незалежного оцінювання:

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
Позачергова 52 сесія
РІШЕННЯ № 52/2475
від 04 грудня 2014 року м. Боярка

12 грудня 2014
№23 (257)

- за напрямом «Правознавство» (для слідчих, експертнокриміналістичних підрозділів,
кримінальної міліції), термін
навчання - 4 роки:
Конкурсні предмети:
1. Українська мова та література.
2. Історія України (профільний).
3. Іноземна мова або математика;
- за напрямом «Правоохоронна діяльність» (міліція громадської безпеки), термін навчання — 3 роки:
Конкурсні предмети:
1. Українська мова та література.
2. ІсторіяУкраїни (профільний).
З урахуванням результатів
оцінки рівня фізичної підготовки та співбесіди з готовності до навчання та проходження
служби в органах внутрішніх
справ.
Для вступу до вищих навчальних закладів МВС потрібно
зібрати необхідні документи для
оформлення особової справи
кандидата на навчання та подати
їх до сектора кадрового забезпечення Києво-Святошинського
районного відділу за адресою: м.
Боярка, вул. Хрещатик, 88 або
зателефонувати: (097) 27-33-336
Наталія Петрівна.

Вартість
технічного
1 ліфта на
місяць,
грн.

площа
під’їзду

вартість
1м2 за
користува
ння
ліфтом

Тариф з
утримання
будинків та
прибуд.тери
тори 3
ліфтом

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи» із
змінами та доповненнями, згідно
із розрахунку вартості харчування однієї дитини в дошкільному
закладі, складений з врахуванням
норм харчування і вартості продуктів, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість харчування для однієї дитини в дошкільних закладах освіти м. Боярка з 01.01.2015 року – 25 грн. в
день.
2. Для дітей, які мають статус
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вартість
харчування відшкодовується через відділення Державного казначейства у Києво-Святошинському районі у розмірі 50 %
фактичної вартості харчування,
але не більше 12,50 грн. в день на
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
одну дитину.
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
3. Для батьків дітей, які не
від 09 грудня 2014 року
№ 63/2
мають вищезазначеного статусу,
м.
Боярка
встановити батьківську плату за
харчування дітей у дошкільному
Про визначення виконавця послуг з теплопостачання для гуртозакладі у розмірі 50 % фактичної
житку
за адресою: вул. І. Франка, 104, м. Боярка.
вартості харчування.
Розглянувши лист Києво-Святошинського ВУЖКГ від 27 лис4. За дітей-сиріт та напівсиріт
плата вноситься у розмірі 25 %, за топада 2014 року № 291-14, вiдповiдно до ст. 40 Закону України
дітей з багатодітних сімей та ма- «Про мiсцеве самоврядування в Українi», ст. 7 Закону України
лозабезпечених сімей плата вно- «Про житлово-комунальнi послуги», з метою пiдвищення якостi
ситься у розмірі 50 % від розміру надання житлово-комунальних послуг населенню м. Боярка, посилення вiдповiдальностi виконавцiв цих послуг перед споживачабатьківської плати.
5. З міського бюджету фінан- ми, –
сується 50 % фактичної вартості
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
харчування, але не більше 12,50
ВИРІШИВ:
грн. в день на одну дитину.
1. Визначити Києво-Святошинське ВУЖКГ виконавцем по6. Контроль за виконанням слуг з теплопостачання в гуртожитку за адресою: вул. І. Франка, 104
даного рішення покласти на перу м. Боярка в період з 01.12.2014 до 15.04.2015 р.
шого заступника міського голови
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заВ. А. Скочка.
ступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА			

Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

НАШІ ЗЕМЛЯКИ — БЕЗ ДАХУ НАД ГОЛОВОЮ

OLX запрошує всіх на новорічний Ярмарок добра
Сервіс безкоштовних оголошень OLX.ua запрошує мешканців та гостей Києва взяти участь
у новорічному Ярмарку добра,
який відбудеться 14 грудня в
столичному НСК «Олімпійський»,
і носить благодійний характер.
За бажанням, продавці зможуть
передати частину зароблених
коштів для допомоги обласному
будинку дитини в Боярці.

14 листопада внаслідок короткого замкнення електромережі сталося загорання будинку по вул. Зеленій. Після приїзду рятувальників
було встановлено, що будівля повністю охоплена вогнем, оскільки зовнішнє облицювання будинку було вкрите дерев’яною вагонкою. Через це вогонь швидко поширився по всьому об’єму будівлі.
Власники будинку пенсіонер
Сергій Олександрович Шишловський та його 24-річний син
Олександр залишилися у повному розумінні без даху над головою.
Крім будинку згоріло усе їх майно.
Погорільці нині живуть у друзів.
28 листопада місце пожежі
відвідали представники міської влади: заступники міського голови Олександр Горін та
Валерій Дубовецький і радник

міського голови Анатолій Тахтарбаєв. Нині вирішується питання щодо надання допомоги
погорільцям.
Олександр Шишловський
просить небайдужих земляків
відгукнутися і не залишити їх у
біді. Адже згоріли і хата, і майно.
Телефон (050) 917-41-19.
Рахунок у банку «Приватбанк»
29244825509100;
ЄДРПОУ
14360570; МФО: 305299.

РЯТУВАЛЬНИКИ РАДЯТЬ
Будьте обережні при проведенні новорічних свят!
Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає
кількість пожеж, які виникають
внаслідок порушення правил
пожежної безпеки при користуванні гірляндами, встановленні ялинок та використання

піротехнічних виробів. Тому
рятувальники
Києво-Святошинського району звертаються з проханням: дослухайтесь
корисних порад. Це допоможе
Вам безпечно зустріти та провести новорічні та різдвяні свята.

При встановленні ялинки необхідно:
розмістити її на стійкій
основі: на підставці, в посудині
з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, знаходилася на відстані не
менше півметра від систем опалення, телевізорів, приймачів,
магнітофонів, легкозаймистих
матеріалів;
застосовуйте електричні гірлянди тільки ліцензійного виготовлення;
обов’язково
перевірте
справність електричного проводу, його ізоляцію;
не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими
та іншими легкозаймистими

іграшками й прикрасами, ватою, марлею. І звичайно ж, не
можна для прикраси використовувати свічки;
якщо ж Ви помітили ознаки
пожежі - не панікуйте. Спочатку подивіться, що горить. Якщо
це гірлянда - негайно вимкніть
її з розетки. Якщо ялинка вже
запалала - беріть хутко ковдру,
рядно, намочіть їх у воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж Ви самі
не в змозі справитися з вогнем – негайно викликайте пожежно-рятувальну службу «101». Повірте,
професіонали Вам завжди допоможуть.

Під час використання піротехнічних виробів:
використовуйте їх відповідно до інструкцій, розміщених
на виробі або на його споживчому пакеті;
користування такими приладами в приміщенні категорично забороняється;
звертаємо увагу батьків пам’ятайте: в жодному разі не
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залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші
піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками
Києво-Святошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

Ярмарок добра — це чудовий
спосіб оновити свою оселю й підготуватися до святкування Нового 2015 року. Кожен охочий може
продати свої непотрібні речі,
адже для когось вони можуть стати справжньою знахідкою. Участь
у Ярмарку — безкоштовна — як
для продавців, так і для покупців.
- Наша мета — зібрати на
Ярмарку добра продавців та по-

купців OLX, дати їм можливість
познайомитися та поспілкуватися. Перед святами ця подія
об’єднає наших онлайн-користувачів. Продавці зможуть
швидше розпродати свій товар.
Покупці ж будуть мати змогу
придбати необхідні речі, а також
подарунки до Нового року, — розповідає
маркетинг-директор
OLX Катерина Замуренко.
Реєстрація продавців на Ярмарку добра OLX відбувається
на сайті http://yarmarok.olx.ua/
до 10 грудня. Кожному продавцеві буде виділене місце з
обладнанням, необхідним для
презентації свого товару.
Усіх відвідувачів, окрім цікавих і доступних товарів, будуть
чекати конкурси, призи й святкова програма для всієї родини. Дітей будуть розважати аніматори

ПРИВІТАЛИ НАШИХ ОБОРОНЦІВ

День Збройних Сил України, з
огляду на зовнішньополітичну ситуацію, цього року набув особливого сенсу. Відтак і відзначення
його в Боярці було особливим.

Свої корективи внесло й
віялове відключення електроенергії. Тож захід, який відбувся 5 грудня у Боярській міській
бібліотеці для дітей з ініціативи
Людмили Заєць, пройшов у камерній атмосфері, хоча й за відсутності світла.
Найголовніші учасники свята — воїни АТО, які нині перебувають удома: Віталій Голик,
Ігор Шевченко, Андрій Назаренко, Олександр Слободюк,
Олександр Дереза, Олександр
Клименко, Олександр Рагузов,
Олександр Сварицевич. У залі
були присутні також волонтери
Наталія Долгова та Альона Суслова, учні Боярської гімназії та
ЗОШ № 3, представники громадськості та влади. Привітання від
міського голови Тараса Добрівського передав заступник міського голови Валерій Дубовецький. «Знаючи хлопців, можу не
сумніватися в тому, що перемога

буде за нами», — зауважив Вале- Боярської міської ради Анатолій
рій Михайлович, вітаючи бійців.
Матейко, Андрій Арчаков, АнаВід імені присутніх військо- толій Мірзаєв, Юлій Казаков,
вослужбовців виступив Олександр секретар міської ради Ярослав
Слободюк. Він розповів про те, як Яник та підприємець Віктор
зігрівають воїнів листи з тилу, по- Кардаков. Хлопцям подарували
ділився думками про війну та її термобілизну та сувеніри. А діти
вплив на майбутнє України.
вручили бійцям свої малюнки.
У сценарії знайшлося місце
Звучали вірші, лунали пісні
для отчої настанови всім при- у виконанні вихованців вокальсутнім, особливо бійцям, від ної студії «Зорепад» Боярськосвящеників Української Греко- го будинку культури. Школярі
Католицької Церкви — отців підготували жартівливі сценки.
Любомира та Павла. Воїни отри- На завершення свята з’явилося
мали в подарунок молитовники. світло, тож фінальна пісня
Про подарунки для бійців по- «Боже, Україну збережи» продбали й благодійники: депутати звучала особливо урочисто.

ПРИЙОМ НА РОБОТ У В МНС

33-державна пожежно-рятувальна частина м. Боярка ГТУ
МНС України у Київській області пропонує Вам працевлаштування на вакантні посади рядового та молодшого начальницького
складу (пожежні-рятувальники
та водії пожежних автомобілів).
Умови:
• для пожежних-рятувальників –
військова служба в ЗС,
• для водіїв – військова служба
в ЗС, категорія «С» водійського
посвідчення, стаж водія не мен-

ше 3-х років.
При поданні заяви за Вами
зберігається стаж служби в
Збройних Силах, присвоюється
звання: від рядового до старшого прапорщика (залежно від посади), безкоштовно надається
формений одяг.
Заробітна плата стабільна та
своєчасна від 2100 до 2300 грн.
на місяць залежно від займаної
посади, звання та вислуги років.
Особи рядового та начальницького складу користують-

Н А П Е К Л И – Д О П О М О ГЛ И М А Л Я Т А М

30 листопада в ЦСПР відбулося Свято домашнього печива,
присвячене першій річниці Жіночого клубу «Мудра мама», який
проводить цікаві зустрічі для
мам, що перебувають у декретній відпустці.

Партнерами свята виступили пекарні «Baker Street» та
Dolcemente, які надали чудових
пряничних чоловічків для продажу на благодійній акції «Малюкам від мам». Завдяки ним

та чудовій жінці Олені Сакун,
яка також приготувала запашне
печиво для свята, було зібрано
необхідні кошти для потреб тих
малюків, від яких відмовились
батьки у Боярському пологовому будинку. Це – підгузки
та пляшечки для харчування,
які вже замовлено зі значною
знижкою і будуть доставлені 15
грудня в Боярку.
Мами-учасниці на святі готували тістечка, чоловіки, діти, бабусі та дідусі –куштували. Для гостей
було проведено чудовий майстерклас з розпису на новорічних

в ігрових зонах. Дорослі після інтенсивного шопінгу зможуть розслабитися в кімнаті відпочинку.
Відновити сили допоможе передноворічне меню, представлене на
фудкорті, а відпочинок для душі
забезпечать запрошені музиканти.
OLX.UA (раніше Slando.
ua) — онлайн сервіс безкоштовних оголошень №1 в Україні.
Українська база сервісу налічує
понад 9 млн. оголошень і щомісяця поповнюється майже
на 2 млн. нових пропозицій. У
середньому нове оголошення
публікується кожні 2 секунди.
Сайт входить в топ-10 найпопулярніших сайтів серед українців за даними компанії Gemius
(Fusion панель, липень 2014
року). Кожен п’ятий інтернеткористувач з України відвідує
сайт мінімум один раз на місяць.

ся пільгами при вступі до вищих навчальних закладів МНС
України, (після закінчення присвоюється звання лейтенант).
Надається щорічна оплачувана чергова відпустка строком
від 30 до 45 календарних днів.
РЕЖИМ РОБОТИ – добовий:
доба на чергуванні, три доби на
відпочинку.
За додатковою інформацією
звертатись: м. Боярка, вул. Леніна, 89 або за тел. (04598) 40-532,
40-145, 101.
пряниках, за що дякуємо Вікторії
Сницаренко – талановитому кондитеру та неймовірній жінці.
А коли вже всі намалювалися та накуштувалися печивом,
відбувся невеликий концерт, де
виступили колективи східних
танців Тетяни Розумової та Дарини Оришич. Пісню про нашу
країну заспівала Олена Львова.
Отже, висловлюю подяку
усім, хто взяв участь у смачному
Святі печива! І запрошую усіх
матусь на теплі зустрічі до Жіночого клубу «Мудра мама».
Людмила Ященко,
організатор та засновниця
Жіночого клубу

10

ПОДІЇ ТА ІМЕНА

12 грудня 2014
№23 (257)

ВІН ПОВЕРНУВСЯ, ЩОБ НАВЧИТИ БАЧИТИ КРАСУ
У Боярському краєзнавчому
музеї відбулась виставка боярського різьбяра Анатолія Петровича Короля.
У затишному залі були присутні друзі та рідні майстра, гості, зачудовані тонким відчуттям
не лише структури, а самої душі
дерева, пошепки перемовлялися біля представлених робіт
і фотографували їх на згадку.
І були спогади друзів, і щирі
слова шанувальників таланту
Анатолія Петровича… Не було
в залі лише самого Майстра.
Саме так друзі вирішили вшанувати світлу пам’ять талановитого боярського митця до роковини від дня смерті.
Життя, перекреслене
вогненним злим роком
Народився Анатолій Король
5 березня 1949 року у Бобриці.
Закінчив Київський художньопромисловий технікум.
Зі своєю дружиною, Анною
Степанівною, Анатолій познайомився 1974 року в Севастополі – рідному місті його обраниці. Наступного року молоді
одружилися, переїхали до Боярки. Тут у них народилися син
Руслан та дочка Леся.
В 1977 році Анатолій Петрович влаштувався на роботу до
Боярської лісодослідної станції

кокрилий вітрильник лине аж
ген туди, де вода зливається з
небом. І місячна доріжка, яка
простягнулася з картини просто
вам під ноги. Так і хочеться ступити – настільки вона реальна.
Але варто лишень зробити крок
вбік – і доріжка просто зникає!
Залишається море, небо, вітрильник, а місячної доріжки –
нема. Чаклунство та й годі.
Сама ідея та організація виставки належить боярському
художником. З 1981 року працював в Боярському міжшкільному навчально-виробничому
комбінаті, викладав столярну
майстерність. Одночасно викладав в «Оберезі», де і відбувалися виставки його робіт.
Працював в інтернаті для слабозорих та Боярській ЗОШ № 2.
Свою творчу діяльність
Анатолій Король розпочав із
живопису, займався коренепластикою, різьбленням по
дереву та батиком. Найперша
виставка його робіт відбулася
у колишньому кінотеатрі ім.
М.Островського.
У 80-х роках Анатолій Петрович Король отримав звання
народного майстра. Після виходу на пенсію працював удома.
Творив багато і натхнен-

поету-філософу
Владиславу
Дорошенку. Атмосфера в залі
була дуже світлою. Особливий
настрій створив слайд-фільм,
створений донькою. «Це було
тоді, як ми були молодими», –
зітхнув хтось стиха. «Це було, це
є, це – буде!» – захотілося раптом поправити. І буде завжди.
Тому що, як відомо, навіть рукописи не горять. А що вже тоді
говорити про справжній талант.
Радислав Кокодзей, фото автора

но. Друзі згадують, що, отримавши в своє розпорядження
стару будівлю клубу санаторію
УТОС, за дуже короткий час
перетворив його на різьблений
дерев’яний палац неймовірної
краси.
Та злий рок вогненними
язиками переслідував яскравий
талант художника-різьбяра. В
прямому значенні цього слова: три пожежі, одна за одною,
знищили практично всі роботи
Анатолія Петровича. Вціліло
лише те, що було подароване
друзям або в останню мить врятоване з полум’я.
Чаклунство, що пережило
свого творця
А роботи – дійсно унікальні! Ось лише один приклад:
дерев’яна картина, на якій лег-

НАРАДА З АВТОПЕРЕВІЗНИКАМИ РАЙОНУ
Про те, які документи будуть
потрібні для проїзду пільгових
категорій пасажирів з нового,
2015 року, чому в Боярці проїзд
по місту 3 гривні, а у Вишневому
2 та які маршрути будуть додані
для мешканців нових житлових
комплексів, обговорювали та вирішували 11 грудня у Києво-Святошинській РДА.
На нараді по впорядкуванню перевезень пільгових категорій пасажирів головував
керівник апарату РДА Сергій
Прунцев. Про відшкодування
витрат на пільгове перевезення
пасажирів автотранспортом на
приміських маршрутах доповів Сергій Черток - начальник
управління соціального захисту
населення у Києво-Святошинському районі.
У 2014 році управлінням
було укладено договір про порядок відшкодування витрат
на пільгове перевезення пасажирів автотранспортом на приміських маршрутах за рахунок
субвенцій з державного бюджету із десятьма автоперевізниками:
ПП «Агробудтранс», ПП
«Алекс-транс-плюс», ПП «Торговий дім «Добро твір», ТОВ
«Клайт», ПП «А.Т.Н.», ППІ
«Надія – 2000», ТОВ «Спецінтертранс», ТОВ «Українська
компанія «ДИНАСТІЯ», ТОВ
«Кийтранс-2005» , ТОВ «Підприємство «Троїцька Артіль».
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПІЛЬГОВИКІВ
Сергій Черток повідомив,
що станом на 10 грудня 2014
не всі витрати на пільгове перевезення пасажирів автоперевізникам відшкодовано. Заборгованість складає понад 243

ЧОМУ НЕ ВИДАЮТЬСЯ ПОпідставі вищезазначених до- ський голова Михайлівки-Рутисячі гривень.
СВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНИМ
кументів. Складається ситуа- бежівки Михайло Рябчук, на
Начальник управління соСтаном на 10.12.2014 року ція, що ні батькам, ні дітям із такі наради потрібно запрошуціального захисту населення
у Києво-Святошинському ра- на залишку в службі у справах багатодітних родин, ні самим вати і представників певного
йоні сподівається, що до кінця дітей та сім’ї райдержадміні- водіям маршруток не вигідно відділу КОДА, який проводить
року ця заборгованість буде по- страцій залишилось всього 20 мати справу відразу із трьома тендери для перевізників, аби
гашена. У районі понад 52 ти- бланків посвідчень батьків з документами, які неодмінно впорядкувати їх роботу у кожному населеному пункті. А так
сячі пільговиків, котрі корис- багатодітної сім’ї, а посвідчень почнуть губитися.
дітей
з
багатодітної
сім’ї
–
26.
виходить, що у бажанні заробиТому,
Києво-Святошинська
туються правом безкоштовного
проїзду. Найкращим виходом Тому існує проблема в подаль- районна державна адміністра- ти, нехтуються права пасажирів
із ситуації може бути адресна шій видачі посвідчень дітям ція для вирішення цього питан- та страждає якість надання подопомога. І тоді кожен вирішу- з багатодітної сім’ї. Ситуація ня пропонує розробити проект слуг автоперевізниками. Керіввав би, як витрачати ці гроші, щодо браку бланків посвідчень розпорядження, яким затвер- ник апарату зачитав витримки
за умови, що у маршрутках за дитини з багатодітної сім’ї, що дити бланк посвідчення дитини із листів від РДА, в яких буде
проїзд сплачують усі без ви- дають право на пільги, склалась з багатодітної сім’ї та подати рекомендовано провести іннятку. І адміністрація, й авто- внаслідок недостатнього фі- його на Державну реєстрацію структажі із водіями стосовно
перевізники не мали б у такому нансування. Мінсоцполітики до управління юстиції Києво- роботи у зимовий період, підузгодило питання з Мінінфра- Святошинського району. На готовку рухомого складу і завипадку жодних проблем.
структури
щодо надання права нараді було зачитане звернення безпечити стабільну роботу
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ З
на пільговий проїзд дітям з ба- від голови ГО «Асоціація бага- підприємств у зимовий період.
БАГАТОДІТНИХ РОДИН
«Цього року, як ніколи,
Про безкоштовне пере- гатодітних сімей на підставі аж тодітних родин «Велика сім’я»
Сергія Чуткого про багаторазо- райдержадміністрації довеловезення дітей з багатодітних трьох документів:
довідки про склад сім’ї, за- ве порушення водіями марш- ся звертатися за допомогою до
родин у громадському трантвердженої
наказом Міністер- руток прав дітей із багатодітних перевізників, - зазначив керівспорті згідно із Законом Украства
праці
та
соціальної політи- родин. Представників зазначе- ник апарату адміністрації Серїни «Про охорону дитинства»
ки
України
від
22.07.2003 № 204 них автопідприємств, чиї водії гій Прунцев. «Допомога війсьдоповіла начальник служби у
справах дітей та сім’ї Києво- (зареєстрованого в Міністер- порушують права дітей, на на- ккомату, перевезення почесної
Святошинської
райдержад- стві юстиції України 13.09.2003 раді якраз і не було. Їм будуть варти для поховань загиблих
бійців із зони АТО, надання
міністрації Ірина Тлустенко. за № 709/8030; копії свідоцтва надіслані листи від РДА.
СКІЛЬКИ ПЛАТИТИ ПО
транспорту для перевезення
Вона зазначила, що станом про народження дитини завіреМІСТУ ЗА ПРОЇЗД?
дітей, футбольних команд та
на перше грудня цього року в ної печаткою районних, районПро зменшення тарифів інших подій, – ви жодного разу
Києво-Святошинському райо- них у м. Києві державних адміні проживає 879 багатодітних ністрацій, виконавчих органів на проїзд в межах населених нам не відмовили. Спасибі, що
сімей, у яких виховується 2613 міських рад (для дітей від 6 до пунктів Києво-Святошинсько- допомагаєте, спасибі, що задітей. Діти з багатодітних сімей 16 років); оригіналу документа, го району вносив пропозиції вжди раді нас підтримати», - закористуються правом безо- що посвідчує особу з фотокарт- керівник апарату адміністрації значив Сергій Євгенійович.
За високу громадську акплатного проїзду усіма видами кою (учнівський квиток – для Сергій Прунцев. Він запропоміського пасажирського тран- дітей від 6 до 16 років; студент- нував перевізникам перегля- тивність, своєчасне і якісне наспорту (крім таксі), автомо- ський квиток або паспорт – для нути тарифи на проїзд, адже у дання послуг перевезення моБоярці по місту можна проїхати білізованих громадян району,
більним транспортом загаль- дітей від 16 до 18 років).
За інформацією Мінінфра- за 3 гривні, а у Вишневому – за Подяки від Києво-Святошинного користування в сільській
місцевості, а також залізнич- структури, громадські органі- 2. У маленьких селах – так само, ської районної державної адміним і водним транспортом при- зації, діяльність яких пов’язана як і у Вишневому. Для перегля- ністрації вручили Володимиру
міського сполучення та автобу- з автомобільним транспортом, ду тарифів на наради потрібно Назаренку, директору ТОВ
представників «Трансгруп», Ігорю Шевченку,
сами приміських і міжміських профспілки та роботодавців запрошувати
транспорту,
а
також
ДП
«Кирайта
укравтодору,
які знають директору ПП «Алекс-трансмаршрутів, у тому числі внупоінформовано стан доріг і можуть «вирівняти» плюс» та Артему Головатому,
трішньорайонних, внутрішньо- ївпассервіс»
директору ПП «А.Т.Н.»
та міжобласних, незалежно від щодо надання пільг на проїзд тарифи.
дітям
з
багатодітних
сімей
на
Як
слушно
зазначив
сільвідстані та місця проживання.
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КАЛЕЙДОСКОП

СРІБЛО Є. ЧЕКАЄМО ЗОЛОТА

ВАШІ ГРОШІ

Про відшкодування коштів вкладників Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
З метою забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків, в Україні функціонує Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб.
Вкладники можуть дізнатись про початок та завершення
виплат гарантованої суми відшкодування через офіційні засоби масової інформації: газети
«Голос України» або «Урядовий
кур’єр» та на Інтернет-сайті
Фонду за адресою: www.fg.gov.ua.
Відшкодування
здійснюється
через визначені Фондом банкиагенти.
1. Вклади в яких фінансових
установах гарантуються Фондом?
Фонд гарантує вклади фізичних осіб у банках України,
що є його учасниками (такими
є усі банки, крім ПАТ «Ощадний банк України», вклади в
якому гарантуються державою
у повному обсязі, та ПАТ «Родовід банк», який не працює із
вкладниками).
Кошти за вкладами у кредитних спілках не відшкодовуються, оскільки ці установи не
є учасниками Фонду.
2. Яка сума гарантується
Фондом?
Станом на 11.12.2014 Фонд
гарантує кожному вкладнику
банку відшкодування коштів
за його вкладом у національній
та іноземній валюті в розмірі
вкладу, включаючи нараховані
проценти, але не більше граничної суми відшкодування —
200 000 гривень. Гранична сума
відшкодування не залежить від
кількості депозитів в одному

банку.
3. Якщо у фізичної особи є
вклади у декількох банках, чи
гарантується відшкодування за
коштами у кожному з цих банків?
Так, вкладнику гарантуються його вклади в кожному з банків-учасників Фонду (в межах
200 000 гривень в одному банку). Обмеження щодо кількості
таких банків не встановлено.
4. Які кошти не відшкодовуються Фондом?
Фондом не відшкодовуються кошти:
1) за вкладами у банківських
металах;
2) розміщені на рахунках
фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності;
3) передані банку в довірче
управління;
4) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
5) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним)
сертифікатом на пред’явника
(відшкодовуються лише у формі випуску іменних сертифікатів);
6) розміщені на вклад у банку його власником, керівником
або контролюючою особою;
7) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній
основі отримує від банку проценти за вкладом на більш
сприятливих договірних умовах,
ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, що
є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань
вкладника перед цим банком.
Банки зобов’язані ознайом-

лювати вкладників про ці обмеження під підпис до укладення
договору.
5.
Яким чином відшкодовуються кошти за вкладом в
іноземній валюті?
Відшкодування відбувається
в національній валюті України
за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, встановленим
Національним банком України
на день запровадження тимчасової адміністрації.
6. Який порядок здійснення
виплати гарантованої суми відшкодування за вкладами у банку, який ліквідується?
На підставі інформації, наявної в банку, Фонд затверджує
реєстр вкладників для здійснення виплат та розпочинає виплату відшкодування на 7-й день із
дня прийняття рішення про ліквідацію банку. Вкладнику для
отримання гарантованої суми
вкладу слід впродовж 30 робочих днів з дня початку виплат
звернутись до одного із визначених Фондом банків-агентів,
пред’явивши паспорт та довідку
про присвоєння ідентифікаційного коду. У разі неможливості
це здійснити в установлений
термін, вкладнику необхідно
подати на ім’я директора-розпорядника Фонду заяву про відшкодування коштів за вкладами.
Заява розглядається у порядку
черговості за індивідуальними
зверненнями вкладників, але не
більше трьох календарних місяців з дня її отримання.
Головне управління
Національного банку
України по м. Києву і
Київській області

У Боярці – Чемпіонат України!
У Боярському НВК «Гімназія —
ЗОШ І ст.» 27-29 листопада тривали ігри першого туру «Дитячої
ліги» з волейболу серед дівчат.
З початком змагань юних
волейболісток привітали міський голова Тарас Добрівський;
бронзова призерка параолімпійських ігор 2012 року в Лондоні Ольга Шатило; срібний
призер Чемпіонату Європи,
майстер спорту міжнародного
класу з легкої атлетики (метання диска) Іван Гришин;
президент дитячої федерації
29 листопада – ще дві зустріволейболу України Георгій нат складається з трьох турів. У
першому
турі
Чемпіонату
взяли
чі.
Спочатку
Вінниця перемогла
Поддєнєжний; керівник коучасть
4
команди
волейболісток
Боярку
з
рахунком
3:0. А потім –
мунальної організації «Киє1998
року
народження:
зі
спорБіла
Церква
здолала
Костополь:
во-Святошинська
ДЮСШ»
Василь Коновалов; президент тінтернату Костополя (Рівнен- все з тим же рахунком 3:0.
Отже, І тур Чемпіонату забоярського волейбольного клу- ська область), спортінтернату
вершився.
Та про переможців
Білої
Церкви,
ВК
«Кряж»
з
Вібу «Максимум» Олександр Заговорити
поки
що зарано. Віднниці
та
боярський
ВК
«Макрубін.
так єдиною нагородою, яку
А також вихованці зразко- симум».
27 листопада відбулася лише отримали всі учасниці, стали
вого хореографічного ансамблю
одна
гра, в результаті якої вінни- солодкі призи – смачні торти!
«Сонечко» (керівники – Олена
чанки
перемогли своїх суперПриємно відзначити, що за
Лебіга та Андрій Дворак) ЦТМ
«Оберіг» подарували учасникам ниць з Костополя з рахунком 3:0. результатами змагань боярська
Фаворитом другого дня зма- волейболістка Дар’я Тихонота гостям Чемпіонату танцюгань
– 28 листопада – була ко- ва ввійшла до складу збірної
вальну композицію «Юні патріманда
збірної України з Білої України з волейболу. А такі
оти».
Варто зазначити, що орга- Церкви, яка перемогла і вінни- пропозиції будь-кому не наднізатори змагань – Федерація чанок, і боярчанок з рахунком ходять, тому це вже – перемога.
Радислав Кокодзей,
волейболу України, Києво- 3:0. Та ще й ВК Костополя завдав
поразки
нашому
«Максифото автора
Святошинська ДЮСШ та ВК
«Максимум». Взагалі Чемпіо- муму» – також з рахунком 3:0.

Серед п’яти боярських ко- «Подія сезону».
У 2011-2012 рр. команда граманд, які брали участь у районному чемпіонаті з футболу, ла у Другій лізі і сезон 2012 року
найуспішнішим виявився ФК закінчила теж із сріблом. З 2013
року «ПС-Віннер» грає у Пер«ПС-Віннер».
шій лізі.
Михайло Вєрний – півзаЗасновник та граючий тренер команди Михайло Вєрний хисник команди, а ще – тревважає цей успіх закономірним, нер з боксу у Боярській ЗОШ
а міська рада, яка фінансує № 5. Молодий чоловік праучасть боярських команд у ра- цює Інтернет-маркетологом, а
йонному чемпіонаті, пишаєть- спорт, особливо футбол, - це
його хобі. Він вважає, що без
ся результатом земляків.
Команда вперше вийшла на активної участі й допомоги бафутбольне поле 2010 року. Кіс- гатьох людей досягти хороших
тяк команди складає близько 10 результатів було б неможливо.
гравців. Щороку склад коман- Багато чим команда завдячує
ди поповнюють молоді гравці. Сергію Паську – спортивноПриміром, цього року влилося му директору та менеджеру
14
хлопців-старшокласників команди, Олексію Кравчуку
Боярської ЗОШ № 5, які спеціа- – гравцю, який фінансово підлізовано займаються футболом. тримує команду, Денису НевгоЗа період свого існування, ду – гравцю, який перше коло
команда пройшла шлях від тре- чемпіонату тренував команду,
тьої до першої ліги. У 2010 році Віктору Кардакову – директору
«ПС-Віннер» дуже впевнено арт-кафе «Кабачок» за надання
заявив про себе і виграв приз транспортної допомоги.

VOX POPULI

ДЕ В БОЯРЦІ МОЖНА ВІДПОЧИТИ І
СМАЧНО ПОЇСТИ?

Наближається Новий рік, а отже, пора корпоративів та новорічних святкувань. З огляду на це особливої актуальності набуває питання якості обслуговування у закладах громадського харчування Боярки.
З цією метою було проведено опитування громадської думки на сторінці
«Боярське земляцтво» у Фейсбуці.
Пропонуємо читачам ознайомитись із думкою земляків щодо боярських
кафе. Можливо, це стане приводом для романтичної вечірки з коханою людиною у затишних стінах одного з боярських кафе.

Олександр
Анастасія
Останнім часом буваю в кафе
Найбільш затишно почуваю
рідко, але з боярських можу від- себе в кафе «Тролейбус». Тут мені
мітити «ЛЕО-кафе». Приємний
подобається смачна кухня та різноінтер’єр та якісне обслуговування. плановість залів – невеликі окремі
Не так давно відкрив для себе кафе
кабінети та банкетний зал, а влітку
«Мангал» в історичній частині міс- – відкритий майданчик з фонтаном і
та. Справжня азербайджанська кух- рибками, біля якого бавиться малеча,
ня, деякі страви куштував вперше в
та затишні альтанки. Залюбки відвіджитті. І ціни приємні!
ую це кафе з друзями та родиною.

Людмила

Особисто я з боярських закладів вподобала найбільше кафе «А 1».
Дуже смачні страви, які готуються
з урахуванням класичних вимог. А
влітку – літній майданчик з озером та
каскадним розташуванням столиків
дозволяє відчути себе в казці! Ще мені
до вподоби «ненав’язливе» обслуговування та привітність офіціантів.

В’ячеслав
Майже не відвідую місцеві ресторани та кафе. Мене більше приваблюють заклади без паління та
вживання алкогольних напоїв. Такого наче нема досі. Лише пекарня
нещодавно з’явилась. Там буваю з
радістю. Кафе для мене – це платформа для дружніх зустрічей та
спілкування, що в моєму розумінні
не має нічого спільного із шкідливими звичками

Калейдоскоп
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ДНЗ «Берізка» — 50 років

У грудні 1964 року ясла-садок «Берізка» вперше відкрив двері для малят Боярки. 12 грудня 2014 року запрошуємо вихованців,
співробітників минулих років разом з нами відсвяткувати 50-річний ювілей.

• 9:00-12:00 - ярмарок-продаж
«Руками створені дива»
• 10:00-12:00 - «День щасливого малюка»
( приємні зустрічі, ігри, розваги)

Програма Дня відкритих дверей:
• 16:00 - концертна програма «Нам вже 50»
АДМІНІСТРАЦІЯ ДНЗ «БЕРІЗКА»

Дошка оголошень
маршрутного таксі №

812 у робочі дні:

Відправлення з Боярки з 06:00 до 11:00 – інтервал 15 хв.,
з 11:20 до 15:00 – інтервал 20 хв., з 15:15 до 19:00 – інтервал 15 хв.,
з 19:20 до 20:00 – інтервал 20 хв.
Диспетчер: (067) 406-24-59. 		
ПП «Агробудтранс»

Гороскоп

ОВЕН
Це час, коли Вам краще відсидітися
осторонь і не брати участь у масштабних
і ризикованих заходах. Проводьте більше
часу на свіжому повітрі, він буде корисний для розхитаних нервів. В особистих
стосунках – непростий період. На шляху
спільного щастя виросте стіна, і тільки від
вас залежатиме наскільки реальною і довгою вона стане.
ТЕЛЕЦЬ
Намагаючись встигнути зробити перед Новим роком все, до чого не дійшли
руки протягом попередніх одинадцяти
місяців. Ви ризикуєте завчасно вибитися
з сил і не зможете довести до кінця навіть
обов’язковий мінімум. Не бійтеся своїх
слів. Чим більше ви говорите, тим більше
людей до себе привернете.

З 10 грудня 2014 р. запроваджено новий розклад руху

Залічнична ст. Боярка «Водонапірна башта», с. Нове, Тарасівка,
Крюківщина, «Євромісто», «Піонерський квартал», Вишневе, Кільцева дорога, ринок «Столичний», «Епіцентр», ТЦ «Магелан», автостанція
«Південна», М «Теремки», «Васильківська», «Голосіївська», «Деміївська», «Дружби народів».
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У велику українську компанію
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ потрібні:
• торгові представники,
• продавці-консультанти
з власним легковим АВТО
ЗП висока (ставка+%)+комп. ПММ
Офіційне працевлаштування
ДР не обов`язковий.

БЛИЗНЮКИ
Настав час рішучих заходів. Проміжні і нейтральні варіанти більше не
будуть паличкою-виручалочкою. Тільки
приймаючи зважені і чіткі рішення, ви
зможете уникнути неприємностей. Сміливо розправляйтеся з ворогами, бо вони
б вчинили з вами так само. У цей час Ви
не схильні до поблажливості, і рідні це
поцінують.
РАК

Якщо Ви хотіли завести щоденник і записувати туди всі свої плани, саме час його
придбати, не відкладаючи до Нового року.
Чим раніше ви навчитеся систематизувати
свої плани і грамотно розподіляти час, тим
швидше налагодяться стосунки з оточуючими людьми, скривдженими Вашою неувагою.

Тел: 067-573-57-50, 099-250-15-58,
067-570-75-76

(телефонувати з 14.00 до 18.00 з пн. до пт.).

ЛЕВ

Вам слід проявити увагу до оточуючих людей. Запобігливість і турбота не
тільки згладять гострі кути в спілкуванні,
але й у майбутньому принесуть відчутні плоди. Прийшла пора «правильних»
вчинків. Партнер вимагатиме від вас чіткого дотримання інструкцій і загальноприйнятих стандартів.
ДІВА
Краще почекати з прийняттям самостійних рішень до другої половини місяця.
Дівам, які зважаться на легкий флірт, треба
бути обережними. Нове захоплення, повністю зайнявши ваші думки, може виявитися недовгим, а от забута близька людина
образиться серйозно.
ТЕРЕЗИ
Бажання у всьому бути першим і найкращим Вам доведеться відсунути убік і
спокійно плисти за течією. Не афішуйте
свої досягнення, зараз вони все одно не
викличуть очікуваних захоплень і схвалень. Побоюючись зробити відповідальний крок в особистих стосунках, Ви ризикуєте залишитися самотнім.

Центр дозвілля
(вул. Магістральна, 46/61)
Тел: (093) 020-02-02

19 та 21 грудня з 12:00 до 14:00
запрошує на презентацію дитячого
клубу «Міккі та Міні».

СКОРПІОН
Ви відчуєте, що улюблене дітище,
нарешті, почне приносити свої плоди.
Здається, що результат вже можна помацати руками, але відчуття може виявитися
оманливим, варто тільки трохи розслабитися. В особистих стосунках все перевернеться з ніг на голову. Вам доведеться
приміряти на себе чужу роль і почати виконувати незвичні для себе обов’язки.

У програмі:

зустріч з Дідом Морозом та Снігуронькою,
розваги, дискотека, призи і подарунки. Вхід вільний

Подається мовою оригіналу

СТРІЛЕЦЬ
Нині Ви налаштовані дуже войовничо. Всіма силами будете відстоювати свою
позицію і не схильні йти на компроміси.
В особистих стосунках Вам не вистачає
гострих відчуттів. Дома все настільки
спокійно, що вразливі Стрільці готові
шукати привід для скандалу через будьяку дрібницю. Головне — не перегніть
палицю.
КОЗЕРІГ
Зорі віщують Вам всебічну підтримку
друзів. Вони навіть у вашу відсутність дотримуватимуться заданої лінії поведінки.
Навіть ваші вороги будуть діяти так, як ви
очікуєте. Ретельно стежте за своїми словами, особливо зверненими до близьких
і коханих людей.
ВОДОЛІЙ
Розслабтеся і отримуйте задоволення
від спілкування з колегами та друзями.
Залиште на деякий час турботи про заробіток і домашні проблеми, у вас не виникне серйозних проблем, а від дрібних неприємностей краще просто відмахнутися.
РИБИ
Ви занадто схильні до невпевненості.
Навіть біла заздрість колег і підбадьорливі
слова друзів викличуть скоріше роздратування і розчарування. Погляньте на ситуацію під іншим кутом, можливо, ваше
невдоволення викликане не власними
діями, а чимось ззовні. Час сприятливий
для нових знайомств.
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