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Перед початком засідан-
ня слово для виступу було 
надано екс-міському голові 
Тарасу Добрівському. Він 
щиро подякував усім депу-
татам та представникам гро-
мадськості, з якими спільно 
працював упродовж своєї 
каденції. І пообіцяв вже як 
депутат Боярської міської 
ради та активний громадя-
нин і надалі працювати на 
благо рідного міста.

Голова Боярської міської 
виборчої комісії Володимир 
Середюк вручив посвідчен-
ня міського голови Олек-
сандру Зарубіну та депута-
там Боярської міської ради. 

З привітальними слова-
ми виступили: Анна Тим-
ченко, Андрій Назаренко, 
Алла Яківна Бібік, Юлія 
Скочинська, Галина Сигиз-
мундівна Оревіна, Олена 
Старкова, ієромонах Фла-
віан, Отець Василь, отець    
Димитрій, Лариса Леонтіїв-
на Козленко. 

Міський голова Олек-
сандр Зарубін наголосив, що 
на новообраних депутатів че-
кає серйозна праця, а також 
запросив усіх депутатів до за-
гального фото. 

10 жовтня в актовій залі 
Боярського НВК «Гімназія – 
ЗОШ І ст.» відбулось перше 
пленарне засідання першої 
сесії Боярської міської ради 
VII скликання. 

19 листопада в актовій 
залі Боярської гімназія від-
булось друге пленарне засі-
дання першої сесії Боярської 
міської ради VII скликання. 
Зареєструвалися 33 депутати 
та міський голова. 

Перед початком засідан-
ня міський голова Олек-
сандр Зарубін склав присягу 
державного службовця, а та-
кож зачитав заяви про ство-
рення депутатських фрак-
цій у Боярській міській раді. 
Свої заяви надали голови 
новостворених фракцій по-
літичних партій «Свобода», 
«Солідарність», «Самопо-
міч» та «Нові обличчя».

Два питання порядку ден-
ного з усіх, анонсованих ра-
ніше, було знято з розгляду. 
Тобто, питання щодо утво-
рення постійних депутат-
ських комісій, затвердження 
їх складу та обрання голів 
комісій, а також закріплення 
виборчих округів перенесе-
но на наступну сесію.

Після обрання секретарі-
ату, лічильної комісії та за-
твердження порядку денно-
го депутати приступили до 
роботи.

Перше питання – ви-
бори таємним голосуван-
ням секретаря Боярської 
міської ради. Міський го-
лова Олександр Зарубін 
запропонував на розгляд 
депутатам кандидатуру 
Ольги Романченко. Ре-

зультат голосування – пов-
на одностайність усього 
депутатського корпусу та 
привітання новообраного 
секретаря Боярської місь-
кої ради.

Тенденція одноголосно 
підтримувати кандидатури 
на керівні посади збереглась 
до завершення сесії. 

Наступними рішеннями, 
вже відкритим голосуванням, 
було затверджено: 

• перший заступник місь-
кого голови – Валерій Шульга, 

• заступник міського голо-
ви з комунальних питань –                                                                                                 

МІСЬКА РАДА МАЄ СЕКРЕТАРЯ, 
ЗАСТУПНИКІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА 4 ФРАКЦІЇ

Дмитро Гусятинський, 
• заступник міського го-

лови із соціальних питань –                                                    
Тетяна Кочкова 

• керуючий справами ви-
конкому Боярської міської-
ради – Олександр Горін.

Під час розгляду поданих 
кандидатур найбільше за-
питань «дісталося» Дмитру 
Гусятинському, адже кому-
нальне господарство постій-
но потребує пильної уваги 
та володіння проблемати-
кою міста. Але хоч Дмитро 
Гусятинський і проживає у               
с. Петрівське, він переконав 

депутатів у своїй готовності 
обійняти цю посаду. 

Тепер міський голова 
Олександр Зарубін вже має 
команду однодумців.

Представники громад-
ськості та активісти після 
розгляду питань порядку 
денного вкотре нагадали де-
путатам, що місто чекає від 
нової влади активних дій, 
а також підтвердили свою 
готовність допомагати де-
путатському корпусу у вирі-
шенні нагальних питань.  
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12 листопада під головуван-
ням новообраного міського 
голови Олександра Зарубіна 
відбулось чергове засідання 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради.

Першим було розглянуто 
блок житлово-комунальних 
питань. Зокрема, щодо ство-
рення робочої групи з питання 
інвентаризації трансформатор-
ної підстанції № 178 за адре-
сою: вул. Білогородська, 21. 

Як повідомив заступник 
міського голови Олександр 
Горін, вирішення цього пи-
тання дуже актуальне: вже 
мали місце серйозні аварії, 
внаслідок чого впродовж 
тривалого часу знеструмле-
ним залишався увесь буди-
нок. Цю підстанцію має при-
йняти на обслуговування КП 
«Боярка-Водоканал», яке має 
необхідних фахівців. Було за-
тверджено також склад робо-
чої групи.

Далі йшлося про знесен-
ня самовільно встановлених 
гаражів на території, приле-

глій до будинку по вул. Во-
рошилова, 23. За словами 
заступника міського голови 
Олександра Горіна, на вико-
нання рішення виконкому 
вже було демонтовано два 
таких гаражі. На звільненому 
місці встановлено дитячий 
майданчик. Але місця для 
встановлення усіх заплано-
ваних ігрових елементів не 
вистачає.

Міський голова Олександр 
Зарубін наголосив, що питан-
ня самовільно встановлених 
гаражів на території міста по-
требує вивчення та прийнят-
тя в майбутньому непопуляр-
них рішень. Але цю проблему 
потрібно буде вирішити раз і 
назавжди. 

Члени виконкому 
В’ячеслав Рибачук, Олек-
сандр Прус, Олексій Пер-
філов висловили свої думки 
щодо однакового підходу до 
всіх власників самовільно 
встановлених гаражів. Як 
підсумок, всі присутні під-
тримали позицію міського 
голови. 

Прийнято рішення по-
передити власників про де-
монтаж гаражів, а також про 
першочергове демонтування 
двох гаражів, які заважають 
завершенню робіт зі встанов-
лення дитячого майданчика.

Наступним рішенням було 
визначено виконавця послуг 
з теплопостачання для гурто-
житку по вул. І. Франка, 102.

Під час розгляду блоку пи-
тань про надання дозволу на 
розміщення об’єктів торгівлі, 
побуту, виробництв, йшлося 
про недопущення надання до-
зволів на торгівлю у централь-
ній частині вул. Молодіжної, 
оскільки це суперечить за-
гальній концепції зовнішньо-
го вигляду центру міста. Зо-
крема, члени виконкому мали 
змогу висловитися щодо не-
санкціонованої торгівлі біля 
ТЦ «АТБ» та «Квартал». 

Також було розглянуто ар-
хітектурні, житлові та опікун-
ське питання. Виконкомом 
прийнято відповідні рішення 
з усіх питань.

ВІДБУЛОСЬ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ

Про демонтаж самочинно 
встановлених гаражів в м. Бо-
ярка по вул. Ворошилова, 23

Розглянувши звернен-
ня в. о. заступника началь-
ника управління по благо-
устрою Максимлюк В. А. КП 
«БГВУЖКГ» та колективне 
звернення від мешканців 
житлового будинку № 23 по 
вул. Ворошилова про демон-
таж незаконно встановлених 
гаражів на прибудинковій 
території багатоквартирного 
житлового будинку в м. Бо-
ярка, вул. Ворошилова, 23 з 
метою встановлення дитячого 
майданчика, керуючись За-
коном України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
Законом України «Про бла-
гоустрій населених пунктів», 
Правилами благоустрою те-
риторії м. Боярка, затвердже-
ними рішенням Боярської 
міської ради № 14/701 від 
24.11.2011 р., –

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ:

1. Демонтувати самочинно 
встановлені гаражі на при-
будинковій території бага-
токвартирного житлового 
будинку в м. Боярка, вул. Во-
рошилова, 23, відповідно до 
схеми, що додається.

2. Доручити КП «Боярське 
головне виробниче управ-
ління житлово-комунально-
го господарства» здійснити 
демонтаж вищезазначених 
об’єктів, згідно з чинним за-
конодавством.

3. Контроль за виконан-
ням даного рішення покласти 
на заступника міського голо-
ви, згідно з розподілом функ-
ціональних обов’язків. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 листопада 2015 року   № 62/3
м. Боярка

Про визначення виконавця 
послуг з теплопостачання для 
гуртожитку за адресою: вул. 
Франка, 104, м. Боярка 

Вiдповiдно до законів 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
житлово-комунальні послу-
ги», керуючись рішенням 
сесії Боярської міської ради                          
№ 18/888 від 06.04.2012 року 
«Про надання згоди на при-
йняття до комунальної влас-
ності територіальної громади 
міста гуртожитку за адресою: 
вул. І. Франка, 104 зі спільної 
власності сіл, селищ, міст Киє-
во-Святошинського району до 
комунальної власності терито-
ріальної громади м. Боярка», 
рішенням виконавчого комі-
тету № 63/1 від 09.12.2014 року 
«Про затвердження акту при-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 листопада 2015 року   № 62/2
м. Боярка

Про введення в дію печаток 
Відповідно до розпоря-

дження міського голови від 
28.01.2013 р. № 02-14/10 «Про 
затвердження інструкції з ді-
ловодства у виконавчому 
комітеті міської ради», роз-
порядження від 11.11.2015 р.              
№ 02-14/172 «Про створення 
комісії» та на підставі акта ко-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2015 року №02-14/173
м. Боярка

Серед головних питань – 
підготовка комунального гос-
подарства до роботи в зимо-
вий період. Йшлося про стан 
технічного забезпечення, зо-
крема про готовність снігопри-
биральної техніки, наявність 
пісочно-соляної суміші та за-
безпечення двірників усім не-
обхідним для якісної роботи в 
зимовий період. Олександр Го-
рін наголосив, що комуналь-
ники до «першого удару» зими 
практично готові.

Під час наради розмова тор-
кнулася і суботнього ринку, що 
функціонує у першій полови-
ні дня щосуботи біля будинку 
побуту на перехресті вулиць 
Молодіжна-Б. Хмельницького. 
Було озвучено різні пропозиції 
щодо впорядкування діяльності 

ринку, навіть перенесення його 
в інше місце. Міський голова 
Олександр Зарубін зауважив, 
що це питання потребує деталь-
ного вивчення та подальшого 
прийняття рішення. Для почат-
ку вирішено здійснити виїзд на 
місце, щоб ознайомитись з ас-
пектами роботи ринку.

Принагідно міський голова 
Олександр Зарубін цікавився 
станом виплат заробітної плати 
працівникам комунальних під-
приємств міста та наявністю за-
боргованості. 

На завершення міський 
голова ще раз наголосив про 
необхідність тісної співпраці 
комунальників, своєчасне по-
дання та висвітлення інформа-
ції про роботу комунальних під-
приємств.

КОМУНАЛЬНИКИ ДОПОВІДАЛИ 
ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЗИМИ

16 листопада під головуванням міського голови Олександра За-
рубіна відбулася перша комунальна нарада. Участь взяли керівни-
ки комунальних підприємств міста: КП «БГВУЖКГ» — Олег Соловей,                      
КП «Боярка-Водоканал» — Іван Москалюк, КП «ІА «Боярка-інформ» — 
Ганна Коваленко, КЗ «Боярська варта» — Володимир Ткаченко, а та-
кож профільний заступник міського голови Олександр Горін.

Презентація містобудівної документації, а саме: 
«Внесення змін до проекту Генерального плану м. Бояр-

ка» відбудеться 26 листопада 2015 року о 17:00 в актовій залі                                
Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» (вул. Сєдова, 7). 

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з розпорядженням 
міського голови Олександра За-
рубіна, призначено Камінського 
Віктора Анатолійовича тим-
часово виконуючим обов’язки 
начальника Комунального під-
приємства «Боярське головне 
виробниче управління житло-
во-комунального господарства» 
з 18 листопада 2015 р. на період 
до погодження міською радою 
кандидатури на посаду началь-
ника комунального підприєм-
ства «БГВУЖКГ». 

ПРИЗНАЧЕННЯ

Біографічна довідка. 
Камінський Віктор Анатолійо-

вич народився 22 вересня 1989 р. 
в м. Житомир. 2012 року закінчив 
Національний університет «Одесь-
ка юридична академія» за спеціаль-
ністю правознавство, має кваліфі-
кацію юрист.

Трудову діяльність розпо-
чав 2011 року в КП «Житло-

во-комунальний сервіс «Фон-
танський» (Одеса), де обіймав 
посади голови первинної 
профспілкової організації та 
майстра виробничої дільниці за 
сумісництвом.

З 2013 р. до 2014 р. – за-
ступник директора КП «ЖКС   
«Порто-Франківський» в Одесі. 

Неодружений. 

7 листопада Києво-Свято-
шинський районний відділ МВС 
України у Київській області став 
Києво-Святошинським відділом 
поліції. 

Цього дня вступив у силу За-
кон України «Про національну 
поліцію» та утворено як юридич-
ну особу публічного права Голо-
вне управління Національної 
поліції в Київській області відпо-
відно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 16.11.2015 р. 
№730 «Про утворення територі-
альних органів Національної по-
ліції та ліквідацію територіальних 
органів Міністерства внутрішніх 
справ». Начальником Головного 
управління Національної полі-
ції в столичній області призна-
чено полковника поліції Вадима        
Трояна.

Відповідно до Прикінцевих 
та перехідних положень Закону 
України «Про Національну по-
ліцію», правоохоронці вже нової 
структури – Національної поліції 
України – мають право користу-
ватися посвідченнями, печатка-
ми, логотипами та емблемами 
міліції і Міністерства внутрішніх 
справ України до кінця 2016 року.

Також у цей період поліцей-
ським дозволяється носіння та 
використання форменого об-
мундирування, визначеного 
для працівників міліції. Тобто, 
до моменту забезпечення по-
ліцейських належним одно-
строєм, а органів та підрозділів 
Національної поліції відповід-
ною атрибутикою, працівники 
поліції можуть користуватись 
форменим обмундируванням 
міліції.

НАША МІЛІЦІЯ СТАЛА ПОЛІЦІЄЮ

ймання-передачі гуртожитку 
за адресою: м. Боярка, вул. І. 
Франка, 104 до комунальної 
власності територіальної гро-
мади м. Боярка», розглянув-
ши лист КП «БГВУЖКГ» від 
04.11.2015 р. № 1021, з метою 
підвищення якості надання 
житлово-комунальних по-
слуг населенню м. Боярка, 
посилення вiдповiдальностi 
виконавців цих послуг перед 
споживачами, – 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ:

1. Визначити комунальне 
підприємство «Боярське го-
ловне управління житлово-
комунального господарства» 
виробником, транспортуваль-
ником та постачальником те-
плової енергії мешканцям 
гуртожитку за адресою: вул. 
Франка, 104, в м. Боярка.  

2. Контроль за виконан-
ням цього рішення покласти 
на заступника міського голо-
ви за напрямком.  
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         О. О. ЗАРУБІН

місії по знищенню гербових 
печаток старого зразка із на-
писами «Виконавчий комітет 
Боярської міської ради» та 
«Боярська міська рада», – 

1. Ввести в дію з 16 листо-
пада 2015 року гербові печатки 
Боярської міської ради та ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради нового зразка.

2. Відповідальність за 
зберігання та застосування 
гербових печаток Боярської 
міської ради та виконавчого 
комітету залишаю за собою.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         О. О. ЗАРУБІН

На підставі заяви Королю-
ка Сергія Віталійовича від 7 
листопада 2015 року про від-
мову від депутатського ман-
дату Боярської міської ради, 
Боярська міська виборча ко-
місія постановою № 43 від 8 
листопада 2015 року призна-

чила наступним за чергою у 
розподілі депутатських ман-
датів за рейтингом кандидатів 
від Києво-Святошинської ра-
йонної партійної організації 
ПП «Нові обличчя» Рибінніка 
Ігора Валерійовича.

ЗАМІНА НА СТАРТІ
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Про затвердження на посаду за-
ступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Закону Укра-
їни «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 року 
№ 268 «Про впорядкування 
структури та умов оплати пра-
ці працівників апарату органів 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

ІІ пленарне засідання чергової 1 сесії
РІШЕННЯ № 1/4

від 19 листопада 2015 року      м. Боярка

Про затвердження керуючого 
справами виконавчого комітету 
Боярської міської ради

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

ІІ пленарне засідання чергової 1 сесії
РІШЕННЯ № 1/6

від 19 листопада 2015 року    м. Боярка

Про обрання секретаря Бо-
ярської міської ради

Відповідно до Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», та на 
підставі результатів таємного 
голосування (протокол № 4 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

ІІ пленарне засідання чергової 1 сесії
РІШЕННЯ № 1/2

від 19 листопада 2015 року       м. Боярка

Про затвердження на посаду 
першого заступника міського   
голови з питань діяльності вико-
навчих органів ради

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Закону України 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упо-
рядкування структури та умов 
оплати праці працівників апа-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

ІІ пленарне засідання чергової 1 сесії
РІШЕННЯ № 1/3

від 19 листопада 2015 року     м. Боярка

Про затвердження на посаду 
заступника міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих орга-
нів ради

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Закону України 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упо-
рядкування структури та умов 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

ІІ пленарне засідання чергової 1 сесії
РІШЕННЯ № 1/5

від 19 листопада 2015 року    м. Боярка

оплати праці працівників апа-
рату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та 
інших органів» та змін до Поста-
нови від 19.07.2006 року № 984, –  
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити на посаду за-
ступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради Кочкову Тетяну 
Сергіївну з посадовим окладом 
згідно зі штатним розписом.

2. Здійснювати нарахуван-
ня надбавок, премій згідно з 
чинним законодавством та за-
тверджених положень про пре-
міювання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

Довідка
Ольга Романченко народи-

лась 12 листопада 1978 року в                                  
м. Черкаси. Закінчила Чер-
каську ЗОШ № 17, вищу освіту 
здобула в Національному тех-
нічному Університеті України 
за спеціальністю «Електронні 
прилади та пристрої». 

2004-2005 рр. працювала в 
ТОВ «Лікон» спеціалістом по 
роботі з клієнтами. З 2006 р. до 
2014 р. працювала в АТ «Ук-
рСиббанк» начальником сек-
тора супроводження кредит-
них заяв.

З жовтня 2014 р. до лютого 
2015 р. перебувала на обліку в 

засідання лічильної комісії ІІ 
пленарного засідання 1 сесії 
Боярської міської ради VІІ 
скликання від 16 листопада 
2015 року), –  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИРІШИЛА:

1. Обрати секретарем 
Боярської міської ради                             
Романченко Ольгу Ігорівну.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА          О.О. ЗАРУБІН

Києво-Святошинському район-
ному центрі зайнятості та про-
йшла курсу навчання «Основи 
підприємницької діяльності».

Одружена, виховує двох дітей. 

Довідка
Валерій Шульга народився 

25 жовтня 1964 року. 1989 року 
закінчив Київський державний 
педагогічний інститут ім. О. М. 
Горького за спеціальністю «Іс-
торія та педагогіка», 2004 – ас-
пірантуру Інституту педагогіки 
і психології професійної освіти 
Академії Педагогічних Наук 
України за спеціальністю «Соці-
альна педагогіка». Вчитель-ме-
тодист, Відмінник освіти Укра-
їни, кандидат педагогічних наук. 

З 1989 до 1990 рр. – вчитель 

рату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та 
інших органів» та змін до Поста-
нови від 19.07.2006 року № 984, –  
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити на посаду 
першого заступника міського 
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Шульгу 
Валерія Володимировича з по-
садовим окладом згідно зі штат-
ним розписом.

2. Здійснювати нарахуван-
ня надбавок, премій згідно з 
чинним законодавством та за-
тверджених положень про пре-
міювання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

історії в Боярській школі № 5, 
1990-2000 рр. – заступник ди-
ректора з виховної роботи Бо-
ярської школи № 3.

2000-2001 рр. – директор 
Київського обласного центру 
соціальних служб для молоді, 
2001-2006 рр. – науковий спів-
робітник Українського науко-
во-методичного центру прак-
тичної психології і соціальної 
роботи Міністерства освіти 
та науки України й Академії 
Педагогічних Наук України,                                                   
2006-2010 рр. – заступник місь-

кого голови м. Боярка. 2011-
2012 рр. – завідувач сектора з 
питань внутрішньої політи-
ки та зв’язків з громадськими 
організаціями і ЗМІ Києво-
Святошинської РДА, 2013 
р. – керівник відділу зв’язків 
з громадськістю ГО «Київська 
громада» (на громадських заса-
дах). 2013-2014 рр. – експерт з 
розвитку знань Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних 
рад (на громадських засадах). 

Одружений, має доньку   
1989 р.н. та сина 1990 р.н.

ня в Україні», Закону України 
«Про службу в органах місцево-
го самоврядування», –  
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити на посаду ке-
руючого справами виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
Горіна Олександра Дмитровича.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

Довідка
Дмитро Гусятинський 
народився 14 грудня 1984 року 
у м. Київ.

2006 року закінчив Київ-
ський національний еконо-
мічний університет ім. Вадима 
Гетьмана за спеціальністю «Фі-
нанси», магістр з фінансів.

2002-2005 рр. працював за-
ступником директора з комер-
ційних питань Українського 
аграрного торгового дому «Ко-
лос». 2005 р. – головний еконо-
міст відділу мобільних продажів 
Київського Головного регіональ-
ного управління «Приватбанку». 
2006-2008 рр. – контролер-реві-
зор; провідний контролер-реві-
зор; головний контролер-ревізор 
відділу контролю у сфері держав-
ної власності КРУ в Київській 
області.

2008 р. – головний кон-
тролер-ревізор Департамен-
ту контролю у сфері дер-
жавної власності Головного 
контрольно-ревізійного управ-
ління України (ГоловКРУ);  
начальник сектора контроль-
но-ревізійних перевірок Наці-
ональної комісії регулювання 
електроенергетики України 
(НКРЕ).

2008-2010 рр. – начальник 
управління з питань фінансово-
го контролю Київської облради. 

2010-2011 рр. – заступник 
директора комунального під-
приємства Київської обласної 
ради «Автогосподарство».

2011-2012 рр. – провідний 

фахівець науково-організацій-
ного відділу Національного уні-
верситету ДПС України. Здобу-
вач кафедри оподаткування.

2012-2013 рр. – заступник 
голови комунальної установи 
Київської обласної ради «Фонд 
комунального майна». 

2013-2015 рр. – викладач 
кафедри менеджменту Наці-
онального університету ДПС 
України.

З 2014 року і донині – Голо-
ва комунальної установи Київ-
ської обласної ради «Фонд ко-
мунального майна».

Член ГО «Молодь Боярки», 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ – УКРОП». Депу-
тат Києво-Святошинської ра-
йонної ради VIІ скликання. 

Одружений, виховує двох 
дітей. 

виконавчої влади, органів про-
куратури, судів та інших орга-
нів» та змін до Постанови від 
19.07.2006 року № 984, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на посаду за-

ступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради Гусятинського 
Дмитра Миколайовича з посадо-
вим окладом згідно зі штатним 
розписом.

2. Здійснювати нарахуван-
ня надбавок, премій згідно з 
чинним законодавством та за-
тверджених положень про пре-
міювання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О.О. ЗАРУБІН

Довідка
Олександр Горін наро-

дився 19 вересня 1977 року. 
Має кілька освіт: Київський 
оптико механічний технікум, 
Київський національний уні-
верситет будівництва і архітек-
тури, Національний універ-
ситет Державної податкової 
служби України. 

З 2013 року – слухач заочної 
форми навчання Інституту ви-
щих керівних кадрів Національ-
ної академії державного управ-
ління при Президентові України. 

Трудову діяльність розпочав 

2001 року інженером по експлу-
атації та ремонту обладнання ДП 
«Київський механічний завод 
Міністерства оборони України»; 
2002 2006 рр. – старший майстер 
складального цеху, начальник 
виробничокомплектувальної 
дільниці ЗАТ «Київспецмон-
таж»; 2006-2007 рр. – інженер з 
підготовки до будівництва, на-
чальник ремонтно будівельної 
дільниці ДП «Управління ка-
пітального будівництва Києво-
Святошинського району»                                                                          
(м. Боярка); 2007-2011 рр. – го-
ловний спеціаліст, начальник 

відділу, керівник управління 
економіки Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації. 

2011-2014 рр. – перший за-
ступник голови Макарівської 
районної держадміністрації. 

З липня 2014 р. і донині – 
заступник Боярського міського 
голови. 

Довідка
Тетяна Кочкова народи-

лася 26 квітня 1982 року в 
Києві. У Боярці проживає 
понад 10 років. 2004 р. закін-
чила економічний факультет 
Національного аграрного 
університету за спеціальніс-
тю «Банківська справа. Фі-
нанси». 

У 2004 р. працювала в ПАТ 
«ПриватБанк» економістом, а з 
вересня 2004 року – провідний 

економіст у ПАТ КБ «Надра», 
Київське РУ. З 2006 р. до квіт-
ня 2015 р. очолювала безбалан-
сове відділення банку «Надра» 
в місті Боярка.

Одружена, виховує доньку.
Разом з Олександром За-

рубіним була учасницею 
першої навчальної всеукра-
їнської програми «Школа 
мерів» на базі Києво-Моги-
лянської бізнес школи. 

Безпартійна.

Про присвоєння чергового 
рангу посадової особи місцевого 
самоврядування

Згідно із Законом України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до ст. 15 
Закону України «Про службу в 
органах місцевого самовряду-
вання», – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Боярському міському го-
лові Зарубіну Олександру Олек-
сандровичу присвоїти 9 ранг ІV 
категорії посадової особи міс-
цевого самоврядування.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

ІІ пленарне засідання чергової 1 сесії
РІШЕННЯ № 1/7

від 19 листопада 2015 року     м. Боярка
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З 7 листопада 2015 року всту-
пив у силу Закон України «Про На-
ціональну поліцію», прийнятий Вер-
ховною Радою України 02.07.2015 
року за № 580-VІІІ (далі – Закон). 

Державтоінспекція Київ-
ської області, відповідно до         
п. 14 розділу ХІ Закону й нада-
лі продовжуватиме виконувати 
свої функціональні обов’язки, 
а саме: до створення, укомп-
лектування спеціально підго-
товленими поліцейськими та 
забезпечення функціонування 
на всій території України па-
трульної поліції тимчасово, до 
31 грудня 2016 року, дозволя-
ється функціонування в складі 
поліції державної автомобіль-
ної інспекції та підрозділів гро-
мадської безпеки, на які покла-
даються обов’язки з охорони 
публічного порядку та забез-
печення безпеки дорожнього 
руху в окремих регіонах та на-
селених пунктах, де тимчасово 
відсутня патрульна поліція.

Під час виконання повно-
важень з охорони публічного 

порядку та забезпечення без-
пеки дорожнього руху підроз-
діли державної автомобільної 
інспекції та громадської без-
пеки керуються положеннями 
цього Закону та інших законів 
України і підпорядковуються 
відповідним керівникам тери-
торіальних органів поліції.

При цьому відповідно до        
п. 17 цього ж розділу Закону 
поліцейським дозволяється 
носіння та використання фор-
меного обмундирування, ви-
значеного для працівників мілі-
ції, до затвердження Кабінетом 
Міністрів України зразків фор-
меного обмундирування полі-
цейських та забезпечення ним у 
визначеному порядку відповід-
но до затверджених норм.

Державтоінспекція Київщи-
ни звертається до всіх учасників 
дорожнього руху: дотримувати-
ся правил дорожнього руху, не 
конфліктувати з співробітника-
ми ДАІ, які будуть забезпечува-
ти порядок на дорогах області 
під час перехідного періоду з мі-
ліції в поліцію. У разі виникнен-
ня конфліктних ситуацій про-
хання телефонувати до чергової 
частини УДАІ ГУМВС України 
в Київській області за телефона-
ми: (044)-249-84-02, (067)-509-
88-29, (067)-509-88-39.

Сектор профілактичної ро-
боти УДАІ ГУМВС України в 
Київській області

ДАІ ПРАЦЮВАТИМЕ 
ДО КІНЦЯ НАСТУПНОГО РОКУ

17 листопада відбулося пер-
ше пленарне засідання уста-
новчої сесії районної ради VII 
скликання, яке, згідно з чинним 
законодавством, зібрала та про-
вела голова територіальної ви-
борчої комісії Оксана Вурин. 

На першу сесію районної 
ради VII скликання, за даними 
реєстрації, прибуло всі обрані 
42 депутати. А також запрошені: 
голова районної ради VI скли-
кання Людмила Шевчук, голова 
РДА Мирослава Смірнова та її 
заступники, члени апарату ра-
йонної ради, голови місцевих 
рад, керівники управлінь, відді-
лів і структурних підрозділів РДА, 
представники громадськості й 
правоохоронних органів та ін. 

Відкриваючи засідання, го-
лова ТВК коротко проінфор-
мувала присутніх про перебіг 
і результати виборів у районі, 
що відбулися 25 жовтня. І під-
креслила, що боротьба за довіру 
виборців була нелегкою. Адже 
на 42 місця в районній раді пре-
тендувало 455 кандидатів. У ре-
зультаті з усіх політичних сил, 
які брали участь у виборчих пе-
регонах, 5-відсотковий бар’єр 
подолали з таким результатом: 

ПП «Блок Петра Порошен-
ка «СОЛІДАРНІСТЬ» – 11 де-
путатських мандатів, ПП ВО 
«Батьківщина» – 8, ПП ВО 
«Свобода» – 6, ПП «УКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІ-
ОТІВ – УКРОП» – 5, ПП «Ра-
дикальна партія Олега Ляшка» 

– 5, ПП «Нові обличчя» – 4, ПП 
«НАШ КРАЙ» – 3. 

Без зволікань перейшли до 
розгляду питання визнання 
повноважень депутатів ново-
обраної районної ради, урочисте 
прийняття присяги, яку кожен 
скріпив своїм підписом, і наре-
шті – вручення тимчасових де-
путатських посвідчень. Голова 
комісії закликала новообраних 
депутатів до консолідації зусиль, 
виваженості в прийнятті рішень. 
Також привітав усіх присутніх 
голова громадської ради при рай-
держадміністрації Іван Дерда. 

Надалі право головування на 
сесії було надано голові робочої 
групи з підготовки установчої 
сесії районної ради VIІ скли-
кання, голові районної ради VI 
скликання Людмилі Шевчук. 

Адже згідно з чинним законо-
давством, саме голова районної 
ради попереднього скликання 
має збирати засідання даної 
групи, до якої було включено 
представників усіх семи полі-
тичних сил, що подолали 5-від-
сотковий бар’єр. І саме робо-
чою групою було обрано членів 
тимчасових лічильної комісії, 
секретаріату та президії, а депу-
татами – проголосовано. 

Головним питанням по-
рядку денного стало обрання 
голови районної ради. Згідно з 
діючим регламентом, кожна з 
політсил отримала змогу пред-
ставити свого кандидата. Також 
будь-хто з новообраних депу-
татів мав право запропонувати 
власну кандидатуру шляхом са-
мовисування. 

Цим правом скористалися: 
ПП «Блок Петра Порошенка 
«СОЛІДАРНІСТЬ», яка запро-
понувала кандидатом на посаду 
голови райради Олексія Не-
стеренка, ПП «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – 
УКРОП», представивши Дмитра 
Гусятинського, ПП «Нові об-
личчя» – Сергія Возного та ПП 
«Радикальна партія Олега Ляш-
ка» – Євгена Спірова, який уже 
безпосередньо перед початком 
голосування взяв самовідвід.

Не представили своїх кан-
дидатів: ПП ВО «Батьківщина», 
ПП ВО «Свобода», ПП «НАШ 
КРАЙ». Так само не було й са-
мовисуванців. 

Кожен із претендентів ко-
ротко ознайомив присутніх із 
планами роботи на цій посаді 
та відповів на поставлені за-
питання. Далі, за процедурою, 
відбулося таємне голосування, 
в результаті якого «за» Олек-

ОБРАНО ГОЛОВУ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЗАСТУПНИКА 

сія Нестеренка проголосувало 
17 депутатів, Дмитра Гусятин-
ського – 19, Сергія Возного – 6. 

Так як жоден із кандидатів 
не набрав необхідних 50 % голо-
сів, одностайно було вирішено 
наступного дня скликати друге 
пленарне засідання. І воно ви-
явилося успішним. 

З-поміж двох претендентів, 
які набрали найбільшу кількість 
голосів, за Олексія Нестеренка 
від ПП «Блок Петра Порошен-
ка «СОЛІДАРНІСТЬ» віддали 
голоси 27 депутатів, «за» Дми-
тра Гусятинського – 7, стільки 
ж - «утрималися» та «проти». 

Після урочистого прийняття 
присяги на вірність громаді та 
народові України новообраний 
голова районної ради, керую-
чись чинним регламентом, вніс 
до порядку денного пропозицію 
про обрання заступником рай-
ради депутата від ПП ВО «Бать-
ківщина» Владислава Данченка. 
Процедурою таємного голосу-
вання в 29 голосів його канди-
датуру було підтримано. 

Також було одностайно під-
тримано питання про забез-
печення соціальних гарантій 
голові райради VI скликання та 
про кількісний склад депутат-
ських комісій. 

Новообраних голову район-
ної ради Олексія Нестеренка 
та заступника голови райради 
Владислава Данченка приві-
тали голова РДА Мирослава 
Смірнова та голова райради VI 
скликання Людмила Шевчук, а 
від імені тимчасової лічильної 
комісії – її голова Володимир 
Спасіченко. 

Наталка КУЦАК 

Згідно з результатами волевиявлен-
ня під час місцевих виборів 2015, до 
Боярської міської ради увійшли пред-
ставники партій: ПП «Об’єднання «СА-
МОПОМІЧ» (7 осіб), ПП «Нові обличчя» (6 
осіб), Блок Петра Порошенка «СОЛІДАР-
НІСТЬ» (6 осіб), ВО «Батьківщина» (5 осіб), 
ПП «НАШ КРАЙ» (5 осіб), ВО «Свобода» (3 
особи), ПП «Опозиційний блок» (2 особи).

Під час другого пленарного за-
сідання міський голова Олександр 
Зарубін зачитав повідомлення про 
утворення депутатських фракцій. Про своє рішення щодо 

утворення депутатських фрак-
цій у Боярській міській раді ще 
не оголосили представники по-
літичних сил: 

РОЗПОЧАТО ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ 
ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ

За 10 місяців поточного року 
на адресу ДПІ у Києво-Святошин-
ському районі надійшло 87 запитів 
на публічну інформацію від юри-
дичних осіб, 9 запитів від громадян 
та 5 запитів від органів виконавчої 
влади як розпоряднику інформації. 

Відповіді на запити було надано 
у встановлені діючим законодав-
ством терміни, протягом п’яти ро-
бочих днів з дня отримання запиту.  

Отримати публічну податкову 

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ІНФОРМУЄ
ДО ДПІ НАДІЙШОВ 101 ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ 

інформацію може кожен бажаючий, 
надіславши листа-запита за адре-
сою: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Ломоносова, 34 (на конверті 
вказувати «Публічна інформація»); 
або на електронну адресу: kyivobl.
dpi1013@sfs.gov.ua; факс: (044) 406-
09-47 чи зателефонувавши на (044) 
406-00-16 в робочий час: з понеділка 
по п’ятницю з 9:00 до 13:00; 13:45 до 
18:00 (у п’ятницю – до 16:45 год.). 

З ПОЧАТКУ РОКУ ДО ДПІ ЗВЕРНУЛИСЯ 38 ГРОМАДЯН
За січень - жовтень 2015 року 

до ДПІ у Києво-Святошинсько-
му районі надійшло 6 письмових 
зверненнь від громадян. За анало-
гічний період 2014 року відповіді 
на письмові звернення отримали 
20 громадян. Відповіді на письмові 
звернення, надані у встановлені за-
конодавством терміни

Керівниками податкової про-
ведено 32 особистих прийоми гро-
мадян.

Під час особистих прийомів най-
частіше громадяни порушували пи-
тання щодо контрольно-перевірочної 
роботи, роз’яснення податкового за-
конодавства та податкової політики. 

Порушень під час розгляду 
звернень громадян не зафіксовано.

Державна податкова інспекція 
у Києво-Святошинському районі 
звертає увагу, що платники подат-
ків, які отримали ключі електро-
нного цифрового підпису від Акре-
дитованого центру сертифікації 
ключів, мають можливість подава-
ти звітність в електронному вигляді, 
в тому числі з єдиного соціального 
внеску. 

Подання звітності в електро-
нній формі  має багато очевидних 
переваг. Серед основних переваг 
подання звітності в електронному 
вигляді варто виділити економію 
робочого часу та коштів на при-
дбання бланків звітності, опера-
тивне відстеження змін до форм 
звітності, уникнення втрат часу на 
черги при поданні звітності тощо. 

Для електронного звітування 
платникам потрібно завантажити 
відповідне програмне забезпечення 

та отримати електронний цифро-
вий підпис, який надається  безко-
штовно. 

Для отримання ключів електро-
нного цифрового підпису потріб-
но звернутись до  Акредитованого 
центру сертифікації ключів інфор-
маційно-довідкового департаменту 
ДФС, який знаходиться за адресою:                                                                            
м. Київ-151, вул. Народного ополчен-
ня, буд. 5-а, каб. 23. Телефон: (044) 
200-37-61. Реєстрація користувачів: 
пн - чт з 9:00 до 18:00, пт з 9:00 до 
16:45, обідня перерва: з 13:00 до 13:45. 

Інформацію щодо необхідних 
документів для отримання ключів 
електронного цифрового підпису 
можна знайти на офіційному ін-
формаційному ресурсі Акредито-
ваного центру сертифікації ключів 
Інформаційно-довідкового депар-
таменту ДФС за електронною адре-
сою http://acskidd.gov.ua/.

ЗВІТУЙТЕСЬ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Продовжує роботу сервіс 
«Пульс». З початку поточного року 
на сервіс «Пульс» від платників Ки-
єво-Святошинського району надій-
шло 148 зверненнь.

Найчастіше питання, які пору-
шували у своїх звереннях заявники, 
були пов’язані з роботою органів 
ДФС (27 звернень), звітністю та 
реєстрацією накладних (91 звер-
нення), перевіркою СГ (2 звернен-
ня), реєстрацією платником ПДВ                   

(5 звернень), реєстрацією платни-
ком єдиного податку (3 звернення), 
системою електронного адміністру-
вання ПДВ (18 звернень).

Всі звернення розглядаються 
своєчасно, протягом 3-х робочих 
днів, а у випадках, якщо вирішен-
ня питання заявника суперечить 
нормам чинного законодавства, 
йому надається обґрунтоване 
роз’яснення з посиланням на нор-
ми таких законодавчих актів. 

ЗВЕРНЕННЯ НА СЕРВІС «ПУЛЬС»

Фракція ВО «Свобода»: 
Олексій Скринник – 
голова фракції, 
Ірина Васильчук – 
секретар фракції,
Валентин Васькевич – 
заступник голови фракції.

Фракція ПП Блок Петра 
Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ»:

Олександр Слободюк – 
голова фракції,
Віктор Марценюк – 
заступник голови фракції,
Володимир Сафонов,
Віктор Панюта,
Олександр Дюльдін,
Стелла Михайлова.

Фракція «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ»: 

Андрій Назаренко – 
голова фракції,
Оксана Бойко,
Олександр Косяченко,
Тетяна Подзіраєва,
Ольга Романченко,
Олександр Семко,
Сергій Хижняк. 

Фракція ПП «Нові обличчя»: 

Віталій Юрченко – 
голова фракції,
Геннадій Рашковський – 
заступник голови фракції,
Андрій Ковальов,
Сергій Бабурін,
Ігор Рибіннік, 
Олександр Петров.

ВО «Батьківщина», 
«НАШ КРАЙ», 
ПП «Опозиційний блок».



520 листопада 2015
№ 23 (281)

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 6»
11:00 «Міняю жінку - 6»
12:00 ТСН
12:20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
12:30 «Міняю жінку - 6»
14:40 «Клініка «
15:45 «Сімейні мелодрами -6»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене ко-
хання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Москва на Гудзоні» (2)
02:10 Х/ф «Замерзла з Маямі» (1)
03:40 ТСН
04:10 «Супергерої»
05:00 «Служба розшуку 
дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»
05:55 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:45 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
09:55 Труба містера Сосиски
10:55 Х/ф «Папуга, що роз-
мовляв на ідиш». 
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Ворог біля воріт». 
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Три дні на вбивство». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з Андрі-
єм Куликовим
00:20 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда».  (2)
02:40 Х/ф «Солдат». 
04:15 Провокатор

   Інтер

05:00 «Подробиці тижня»
06:35 Мультфільм

07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРОМ»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:00 Новини
08:05 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Все можливо»
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:45 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:00 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я 
все зможу»
22:40 Т/с «Шлюб за заповітом 2: 
Повернення Сандри» (2)
00:50 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки 3»
03:25 «Орел і Решка»
04:10 Т/с «Шлюб за за-
повітом 2: Повернення 
Сандри» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
12:00 Х/ф «Мисливці на 
відьом»
13:50 Х/ф «Гаррі Поттер і 
дарунки смерті ч.2»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:40 Страсті за ревізором
00:05 Х/ф «Убий заради 
мене» (2)
02:00 Абзац!
02:55 Х/ф «Окулус» (3)
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Зона ночі

   СТБ

06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50 «За живе!»
10:05 «Зіркове життя. Як 
пережити зраду»
11:00 «Битва екстрасенсів 15»
13:10 «Танцюють всі!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Хата на тата»
22:00 «Вікна-Новини»

22:35 «Детектор брехні 7»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Коли настає 
вересень» (1)
02:40 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15 Т/с «Життя розсудить» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Життя розсудить» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Шукаю тебе» (2)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мумія 3: Гробни-
ця Імператора Драконів» 
01:35 Події
02:30 «Говорить Україна»
03:40 Зірковий шлях
04:25 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
05:10 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:25 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
09:50 Д/с «Дорогами Саксонії»
10:30 Богатирські ігри
11:45 Погода
12:00 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
12:30 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Школа Мері Поппінс
14:20 Мультфільми
14:55 Погода

15:35 Т/с «Білявка»
17:35 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
02:20 Д/ф «Таємничий 
Сковорода»
03:05 Т/с «Земля обітована»
04:00 Т/с «Царівна»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 6»
11:00 «Міняю жінку - 6»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 6»
14:10 Т/с «Слуга народу» (1)
15:10 «Клініка «
15:45 «Сімейні мелодрами -6»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» (1)
22:00 «Новий інспектор 
Фреймут -3»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «Замерзла з 
Маямі» (1)
01:45 Х/ф «День Подяки» (1)
03:10 ТСН
03:40 «Супергерої»
05:00 «Служба розшуку 
дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10:05 Громадянська обо-
рона
11:15 Т/с «Далекобійни-
ки». 
12:10 Х/ф «Ключ саламан-
дри». 
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Ключ саламан-
дри». 
14:50 Т/с «Код Костянтина». 
15:45 Факти. День
16:25 Патруль. Самообо-
рона
16:50 Т/с «Відділ 44». 
17:50 Т/с «Далекобійники». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
20:20 Громадянська обо-
рона
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Ніконов і Ко». . 
22:25 Т/с «Відділ 44». 
23:25 Т/с «Морська по-
ліція. Лос-Анджелес». 
03:30 Т/с «Ганнібал». 

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:35 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРОМ»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:00 Новини
08:05 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Заради кохання 
я все зможу»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кож-
ного»
19:00 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу»
22:40 Т/с «Шлюб за за-
повітом 2: Повернення 
Сандри» (2)
00:50 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки 3»

03:25 «уДачний проект»
04:05 Т/с «Шлюб за за-
повітом 2: Повернення 
Сандри» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:20 Т/с «Друзі»
10:50 Т/с «Не родись 
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:25 Х/ф «12 раундів» (2)
22:45 Супермодель по-
українськи
00:45 Абзац!
01:55 Т/с «Милі ошукан-
ки»
03:35 Зона ночі

   СТБ

05:35 «Вікна-Новини»
06:10 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:05 «За живе!»
10:20 «Зіркове життя. 
Помста по-жіночому»
11:15 «Битва екстрасенсів»
12:50 «Танцюють всі!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»

19:55 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
23:45 «Один за всіх»
00:55 Х/ф «Пропажа 
свідка»(1)
02:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Реальна містика
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15 Х/ф «Шукаю тебе» (2)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Шукаю тебе» (2)
16:00 Глядач як свідок
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чем-
піонів УЄФА «Порту» - 
«Динамо»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
02:00 Події
02:55 Х/ф «Мумія 3: Гроб-

ниця Імператора Драко-
нів» (2)
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
05:15 Глядач як свідок

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:50 Д/с «Дорогами 
Саксонії»
10:30 Богатирські ігри
11:45 Перша студія
12:30 «Prіme-tіme» з Ми-
рославою Гонгадзе
13:00 Новини
13:20 Час-Ч

13:45 Казки Лірника 
Сашка
13:55 Хочу бути
14:15 Мультфільми
15:00 Фольк-musіc
16:15 Подорожні
17:15 Д/ф «Революція: за 
і проти»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Війна і мир
22:40 З перших вуст
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Д/с «Дорогами 
Саксонії»
02:15 Т/с «Земля обітована»
04:00 Т/с «Царівна»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 24 листопада

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 6»
11:00 «Міняю жінку - 6»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 6»
14:05 Т/с «Слуга народу» (1)
15:10 «Клініка «
15:45 «Сімейні мелодрами -6»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» (1)
22:00 «Одруження наосліп»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «День Подяки» (1)
01:45 Х/ф «Квартет» (2)
03:15 ТСН
03:45 «Супергерої»
05:00 «Служба розшуку 
дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:00 Служба розшуку 

дітей
05:05 Студія Вашинтон
05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
09:55 Громадянська обо-
рона
11:00 Т/с «Далекобійники». 
11:55 Х/ф «Клітка». 
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Клітка». 
14:30 Т/с «Код Костян-
тина». 
15:25 Патруль. Самообо-
рона
15:45 Факти. День
16:25 Патруль. Самообо-
рона
16:50 Т/с «Відділ 44». 
17:50 Т/с «Далекобійники». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Ніконов і Ко». . 
22:25 Т/с «Відділ 44». 
23:25 Т/с «Морська по-
ліція. Лос-Анджелес». 
03:25 Т/с «Ганнібал». 

   Інтер

05:40 «Подробиці»

06:35 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРОМ»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:00 Новини
08:05 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Заради кохання 
я все зможу»
11:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу»
22:40 Т/с «Шлюб за за-
повітом 2: Повернення 
Сандри» (2)
00:50 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки 3»
03:25 «Готуємо разом»
04:05 Т/с «Шлюб за за-
повітом 2: Повернення 
Сандри» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись 
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
20:50 Х/ф «З Парижу з 
любов’ю»
22:45 Дешево і сердито
00:50 Абзац!
01:50 Т/с «Милі ошуканки»
03:35 Служба розшуку 
дітей
03:40 Зона ночі

   СТБ

05:20 «Вікна-Новини»
05:55 «Все буде добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
08:45 «За живе!»
10:00 «Зіркове життя. Без-
дітні за власним бажан-
ням»
10:55 «Битва екстрасенсів»
12:20 «Танцюють всі!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «МастерШеф - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МастерШеф - 5»

01:05 «Один за всіх»
02:00 Х/ф «Попередній 
розслід»(1)
03:45 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15 Х/ф «Соло на Саксо-
фоні» (2)
15:00 Події
15:20 Х/ф «Соло на Саксо-
фоні» (2)
16:00 Глядач як свідок
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чем-
піонів УЄФА «Шахтар» 
- «Реал»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
02:00 Події
02:55 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі» (2)
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
05:15 Глядач як свідок

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
07:50 Код безпеки
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:50 ДебатиPRO
11:35 Дорогі депутати
12:00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника 
Сашка
13:55 Хто в домі хазяїн?

14:15 Мультфільми
15:00 Музичне турне
16:25 Д/ф «Пошук Мазепи»
17:30 Д/ф «Дорогами 
Саксонії»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:30 З перших вуст
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Д/с «Дорогами 
Саксонії»
02:15 Т/с «Земля обіто-
вана»
04:00 Т/с «Царівна»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 25 листопада

TV-МАРШРУТ
Понеділок, 23 листопада
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Четвер, 26 листопада
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 6»
11:00 «Міняю жінку - 6»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 6»
14:10 Т/с «Слуга народу» (1)
15:15 «Клініка «
15:50 «Сімейні мелодрами -6»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» (1)
22:00 «Право на владу»
23:15 ТСН
23:30 «Право на владу»
00:20 Х/ф «Квартет» (2)
02:10 Х/ф «Сутичка» (2)
04:50 «Супергерої»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:05 Студія Вашинтон
05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
10:00 Громадянська 
оборона
11:00 Т/с «Далекобійники». 
11:55 Х/ф «Солдат». 
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Солдат». 
14:30 Т/с «Код Костянтина». 
15:25 Патруль. Самообо-
рона
15:45 Факти. День
16:25 Патруль. Самообо-
рона
16:50 Т/с «Відділ 44». 
17:50 Т/с «Далекобійники». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Ніконов і Ко». . 
22:25 Т/с «Відділ 44». 
23:25 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес». 
03:25 Т/с «Ганнібал». 

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:35 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРОМ»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:00 Новини
08:05 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Заради кохання я 
все зможу»
11:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я 
все зможу»
22:40 Т/с «Шлюб за заповітом 2: 
Повернення Сандри» (2)
00:50 Х/ф «Все можливо»
02:40 Д/с «Україна: забута історія»

03:25 «Подорожі в часі»
04:10 Т/с «Шлюб за заповітом 2: 
Повернення Сандри»  (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:25 Х/ф «13 район: Уль-
тиматум»
22:40 Хто зверху
00:40 Стенд-Ап шоу
01:35 Абзац!
02:35 Служба розшуку дітей
02:40 Т/с «Милі ошуканки»
04:20 Зона ночі

   СТБ

05:35 «Вікна-Новини»
06:10 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:10 «За живе!»
10:20 «Зіркове життя. 
Окільцювати зірку»
11:15 «Битва екстрасенсів»
12:50 «Танцюють всі!-4»

16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «Зважені та щасливі - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 5»
23:15 «Один за всіх»
00:30 Х/ф «Давній зна-
йомий»(1)
02:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15 Х/ф «Карусель» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Карусель» (1)
16:00 Глядач як свідок
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Повір, все буде 
добре» (2)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце зло-

чину Маямі» (2)
03:45 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
05:15 Глядач як свідок

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:55 Вікно в Америку
10:30 Богатирські ігри
11:40 Війна і мир
12:25 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч

13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Мультфільми
14:30 Спогади
15:15 Надвечір’я. Долі
16:10 Світло
17:00 Д/с «Сага старовинної пущі»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «Prіme-tіme» з Мирос-
лавою Гонгадзе
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:15 5 баксів.net
22:45 З перших вуст
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Д/ф «Дорогами 
Саксонії»
02:15 Т/с «Земля обітована»
04:00 Т/с «Царівна»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Міняю жінку - 6»
11:05 «Міняю жінку - 7»
12:00 ТСН
12:20 «Міняю жінку - 7»
14:05 Т/с «Слуга народу» (1)
15:10 «Клініка»
15:45 «Сімейні мелодрами -6»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене кохання» (1)
19:30 ТСН
20:20 «Вечірній Київ 2015»
22:40 «Світське життя»
23:40 Х/ф «Сутичка» (2)
03:10 ТСН
04:00 «Еліксир бадьорості. 
Середовище проживання»
04:55 «Гроші»

   ICTV

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Студія Вашинтон
05:15 Провокатор

05:55 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
10:10 Громадянська оборона
11:10 Т/с «Далекобійники». 
12:05 Х/ф «Людина, яка 
змінила все». 
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Людина, яка 
змінила все». 
15:25 Патруль. Самооборона
15:45 Факти. День
16:25 Патруль. Самооборона
16:50 Т/с «Відділ 44». 
17:50 «Далекобійники». 
18:45 Т/с Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Ніконов і Ко». . 
22:25 Що по телеку?
23:25 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес». 
02:45 Духовна спадщина 
України

   Інтер

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

07:15 «Ранок з ІНТЕРОМ»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:00 Новини
08:05 «Ранок з ІНТЕРОМ»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРОМ»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Заради кохання я 
все зможу»
11:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Хрещений бать-
ко-3» (2)
02:15 Х/ф «День перший, 
день останній»
03:20 Д/с «Україна: забута 
історія»
04:05 Х/ф «Голод-33»

  Новий Канал

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:20 Kіds Tіme
07:22 Т/с «Друзі»
11:10 Т/с «Щасливі разом»
16:00 Супермодель по-
українськи
18:00 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
20:55 Суперінтуїція
22:20 Половинки
00:05 Х/ф «Убий заради 
мене» (2)
01:55 Абзац!
02:50 Т/с «Милі ошуканки»
03:40 Зона ночі

   СТБ

05:20 Х/ф «Казки...казки... 
старого Арбату»(1)
07:10 Х/ф «Анна Герман»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:00 «Танцюють всі!-8»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Танцюють всі!-8»

23:55 Х/ф «Казки...казки... 
старого Арбату»(1)
01:55 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
08:00 Події
08:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
11:00 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15 Х/ф «Формула щастя» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Формула щастя» (1)
16:00 Глядач як свідок
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Пряники з карто-
плі» (2)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
03:45 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
04:30 Зірковий шлях
05:00 Глядач як свідок

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
07:50 Код безпеки
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
09:50 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
10:55 Погода
11:05 Чоловічий клуб
11:55 Вересень
12:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка

13:55 Школа Мері Поппінс
14:10 Мультфільми
14:30 Театральні сезони
15:15 Віра. Надія. Любов
16:10 Щоб почули...
16:50 Погода
17:00 Д/ф «Втеча з культу»
17:50 Як це?
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студія
22:40 З перших вуст
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини. Світ
01:30 Новини
01:45 Час-Ч
01:55 Х/ф «Голод-33»
03:45 Віра. Надія. Любов
04:35 Про головне
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 27 листопада

   Телеканал 1+1

06:15 Х/ф «Подорож у світ 
Джейн Остін» (1)
10:00 ТСН
11:00 Т/с «Уходящая натура 
/ сценарій долі»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:00 Х/ф «Титанік» (1)
00:30 Х/ф «Імперія» (1)
02:15 Х/ф «Імперія» (1)
03:40 Х/ф «Королівство 
кривих дзеркал» (1)
05:00 «Найвидатніші фокус-
ники світу»

   ICTV

05:20 Д/ф «Перша Вітчизня-
на. Другий фронт»
06:40 Факти
07:10 Х/ф «Поводир». 
09:45 Секретний фронт
10:40 Антизомбі
11:40 Дістало!

12:40 Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська оборона
13:50 Інсайдер
14:50 Т/с «Ніконов і Ко». 
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
20:05 Х/ф «Примарний 
вершник». 
22:10 Х/ф «Примарний 
вершник-2. Дух помсти». 
00:00 Х/ф «8 міліметрів».  (2)
02:20 Х/ф «Клітка». 
04:00 Т/с «Код Костянтина». 

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:20 «Жди меня»
08:40 «Школа доктора Ко-
маровського» 3
09:30 Х/ф «Закляття Долини 
Змій»
11:30 Програма «Подорожі 

в часі»
12:00 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 3»
15:00 Х/ф «Її серце»
17:00 Т/с «Так далеко, так 
близько» (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Так далеко, так 
близько»  (2)
21:30 Великий бокс. Во-
лодимир Кличко -Тайсон 
Ф’юрі
01:45 «Подробиці»
02:15 Х/ф «Хрещений бать-
ко-3» (2)

   Новий Канал

05:30 Kіds Tіme
05:32 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
07:20 Kіds Tіme
07:25 Х/ф «Заплати іншому»
09:40 Ревізор
12:25 Страсті за ревізором
14:45 Х/ф «Пітер Пен»

17:00 М/ф «Хоронителі снів»
18:55 Х/ф «Темний світ»
21:00 Х/ф «Темний світ: 
Рівновага»
23:05 Х/ф «Перевертні» (3)
01:00 Х/ф «12 раундів» (2)
03:00 Т/с «Милі ошуканки»
04:35 Зона ночі

   СТБ

05:25 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»(1)
06:55 «Зважені та щасли-
ві - 5»
09:15 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
19:00 «Х-Фактор - 6»
22:25 «Моя правда Тетяна 
Литвинова»
23:30 «Х-Фактор - 6 Підсум-
ки голосування»
00:40 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»(1)
02:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:40 Х/ф «Повір, все буде 
добре» (2)
07:00 Події
07:10 Х/ф «Повір, все буде 
добре» (2)
09:00 Відверто з Машею 
Єфросініною
10:00 Зірковий шлях. Субота
11:00 Х/ф «Пряники з кар-
топлі» (2)
13:10 Т/с «Білий налив» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Білий налив» (1)
17:30 Т/с «Багаття на снігу» 
(1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Багаття на снігу» 
(1)
22:25 Х/ф «Карусель» (1)
00:25 Зірковий шлях. Субота
01:25 Відверто з Машею 
Єфросініною
02:30 Події
03:20 Т/с «C.S.I.: Місце зло-

чину Маямі» (2)
04:50 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Погода
06:25 У просторі буття
07:00 Підсумки
07:20 Погода
07:30 На слуху
08:10 АгроЕра. Підсумки
08:25 Код безпеки
08:30 Вертикаль влади
08:55 Погода
09:00 Д/ф «Жернова»
10:40 Перша студія
11:30 Д/ф «Голодомор 1932-
1933 рр. Постгеноцидний 
синдром»
12:00 ХВИЛИНА МОВ-
ЧАННЯ
12:05 Х/ф «Апостол Хома»
14:20 Д/ф «Голодомор. 
Голоси свідків»
15:00 ХВИЛИНА МОВ-

ЧАННЯ. ПАНАХИДА. 
ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ
16:05 «Живі». Х/ф
17:30 Погода
17:40 Х/ф «Іуда»
19:35 Д/ф «Діти Майдану»
20:30 На пам’ять
21:00 Новини
21:40 Д/ф «Жінки-солдати: 
побачити, що я посміхаюсь»
22:45 Погода
23:00 Від першої особи. 
Підсумки
00:00 Погода
00:05 День Янгола
01:10 Погода
01:20 Мегалот
01:25 Надвечір’я. Долі
02:15 Т/с «Земля обітована»
03:10 Віра. Надія. Любов
04:00 Світло
04:35 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен доби»
05:30 Новини

Субота, 28 листопада

Неділя, 29 листопада
   Телеканал 1+1

06:10 «Найвидатніші фокус-
ники світу»
07:05 «Еліксир бадьорості. 
Середовище проживання»
08:10 «Українські сенсації»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 Маріччин кінозал. 
Мультфільм
09:50 «Маша і ведмідь» (1)
10:05 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
12:00 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
13:00 «Новий інспектор 
Фреймут -3»
14:30 «Одруження наосліп»
15:50 «Розсміши коміка - 5»
16:50 «Вечірній Київ 2015»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Маленькі гіганти»
23:15 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
23:25 «Світське життя»
00:25 Х/ф «Голод - 33» (1)
02:25 Х/ф «Королівство 
кривих дзеркал» (1)

03:40 «Шість кадрів»
05:15 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:15 Факти
05:45 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»
06:25 Х/ф «Ключ саламан-
дри». 
08:40 Зірка YouTube
10:45 Дивитись усім!
11:45 Труба містера Сосиски
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Широко кроку-
ючи». 
14:45 Х/ф «Примарний 
вершник». 
16:50 «Примарний верш-
ник-2. Дух помсти». Х/ф
18:45 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою
20:25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20:35 Х/ф «Всесвітня війна Z». 
23:00 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелесу».  (2)
01:05 Х/ф «Людина, яка 
змінила все». 

03:20 Т/с «Ганнібал». 
03:50 Т/с «Код Костянтина». 

   Інтер

05:05 Великий бокс. 
Володимир Кличко - 
Тайсон Ф’юрі
08:15 «уДачний проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний 2»
11:00 Х/ф «Її серце»
13:00 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю»
15:00 Т/с «Вернешься - по-
говорим»  .
19:00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром»
21:40 Т/с «Так далеко, так 
близько»  (2)
01:45 Д/ф «Ген жорстокості»
02:40 Х/ф «Закляття Долини 
Змій»
04:15 «Подробиці тижня»

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme
06:07 Х/ф «Питер Пэн»
08:15 Kіds Tіme
08:17 М/ф «Хоронителі снів»
10:15 Х/ф «З Парижу з 
любов’ю»
12:05 Х/ф «13 район: Ульти-
матум»
14:10 Х/ф «Темний світ»
16:10 Х/ф «Темний світ: 
Рівновага»
18:05 Х/ф «Голодні ігри»
21:00 Х/ф «Вовки» (2)
22:45 Х/ф «Чортовий мо-
бильник» (2)
00:35 Х/ф «Перевертні» (3)
02:10 Т/с «Милі ошуканки»
03:00 Зона ночі

   СТБ

06:05 Х/ф «Хід у відповідь»(1)
07:40 «Х-Фактор - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:50 «Х-Фактор - 6»
14:25 «МастерШеф - 5»

19:00 «Битва екстрасенсів 15»
21:15 «Один за всіх»
22:25 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01:15 «Детектор брехні 7»
02:10 Х/ф «Хід у відповідь»(1)
03:45 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:30 Події
07:10 Реальна містика
09:10 Т/с «Білий налив» (1)
13:10 Т/с «Багаття на снігу» (1)
17:00 Т/с «Анютине щастя» (2)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19:40 10 хвилин з прем’єр-
міністром
20:00 Т/с «Анютине щастя» (2)
22:00 Х/ф «Формула щастя» (1)
00:00 Х/ф «Соло на Саксофоні» (1)
02:10 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва» (1)
05:50 10 хвилин з прем’єр-
міністром

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:50 Шеф-кухар країни
07:45 Світ on lіne
08:00 Погода
08:15 Вперед на Олімп!
08:35 Тепло.Ua
09:00 Погода
09:15 Як це?
09:35 5 баксів.net
10:00 Спогади
10:30 Твій дім
11:15 Фольк-musіc
12:30 Хокей. Чемпіонат 
України. «Донбас» - «Кре-
менчук»
14:40 Біатлон. Кубок світу. 
Одиночна змішана естафета
15:55 Український корт
16:25 Біатлон. Кубок світу. 

Змішана естафета
18:05 Чоловічий клуб. Спорт
18:45 Театральні сезони
19:20 Т/с «Білявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-міністр Украї-
ни А.Яценюк про реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Музичне турне
02:30 Хокей. Чемпіонат 
України. «Донбас» - «Кре-
менчук»
04:30 Чоловічий клуб.Спорт
05:30 Новини

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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7 листопада у Бишеві від-
бувся відкритий Чемпіонат 
Київської області з тхеквон-
до ВТФ. Спортивний клуб 
«ОРЛАН», який працює на базі 
Боярської ДЮСШ, отримав ІІ 
командне місце. 

Маленькі боярчани зно-
ву довели свою першість, і 
отримали 5 золотих, 1 срібну 
і 1 бронзову нагороди. 

Вітаємо переможців та 
тренера Артема Процуна і 
зичимо нових перемог. 

УСПІХ КЛУБУ «ОРЛАН»

Відповідно до Закону України 
«Про теплопостачання», Порядку 
формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, послуги з 
централізованого опалення і поста-
чання гарячої води, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869, ТОВ 
«КИЇВОБЛТЕПЛО» надав на роз-
гляд і встановлення до Боярської 
міської ради розрахунки економіч-
но-обґрунтованих планових витрат 
щодо тарифів на теплову енергію.

Згідно з розрахунками, тариф на 
теплову енергію для бюджетних уста-
нов складає 1550,03 грн./Гкал (одна 

тисяча п’ятсот п’ятдесят грн. 03 коп.) 
з урахуванням ПДВ, у тому числі:

- тариф на виробництво теплової 
енергії у розмірі 1448,41 грн./Гкал 
(одна тисяча чотириста сорок вісім 
грн. 41 коп.) з урахуванням ПДВ;

- тариф на постачання теплової 
енергії у розмірі 101,62 грн./Гкал (сто 
одна грн. 62 коп.) з урахуванням ПДВ.

Питання, пропозиції і зауважен-
ня щодо вищенаведеної інформації 
приймаються впродовж 14 кален-
дарних днів з дати публікації оголо-
шення за адресою: 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Залізнична, 71. 

Відповідно до Закону України 
«Про теплопостачання», Порядку 
формування тарифів на теплову енер-
гію, її виробництво, транспортування 
та постачання, послуги з централізо-
ваного опалення і постачання гарячої 
води, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869, ТОВ «УКРТЕПЛО-КИЇВ» на-
дав на розгляд і встановлення до Бояр-
ської міської ради розрахунки еконо-
мічно-обґрунтованих планових витрат 
щодо тарифів на теплову енергію.

Згідно з розрахунками, тариф на 
теплову енергію для бюджетних уста-
нов складає 1550,16 грн./Гкал (одна 
тисяча п’ятсот п’ятдесят грн. 16 коп.) 

з урахуванням ПДВ, у тому числі:
- тариф на виробництво теплової 

енергії у розмірі 1493,68 грн./Гкал 
(одна тисяча чотириста дев’яносто 
три грн. 68 коп.) з урахуванням ПДВ;

- тариф на постачання теплової 
енергії у розмірі 56,48 грн./Гкал 
(п’ятдесят шість грн. 48 коп.) з ура-
хуванням ПДВ.

Питання, пропозиції та заува-
ження щодо вищенаведеної інфор-
мації приймаються впродовж 14 
календарних днів з дати публікації 
оголошення за адресою: 08353, Ки-
ївська обл., Бориспільський район, 
с. Головурів, вул. Гарфункіна, 15.

Про встановлення тарифів на теплову енергію по котельням 
ТОВ «КИЇВОБЛТЕПЛО», розташованих за адресою: 

Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 83 
та вул. Комсомольська, 23. 

Про встановлення тарифів на теплову енергію по котельні 
ТОВ «УКРТЕПЛО-КИЇВ», розташованої за адресою:

 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103. 

Спортивна скарбниця слави 
Боярки постійно поповнюється 
новими досягненнями, а поруч з 
нами живуть справжні чемпіони. 

Вже не один рік боярські 
спортсмени мають у своєму ар-
сеналі перемоги різних рівнів. 
Нині улюблені заняття стали 
нерозривною частиною життя 
для багатьох боярчан.

Баскетбольний клуб «Київ» 
раніше тренувався в гімназій-
ному залі, до його скалду вхо-
дило багато боярських хлопців. 
Клуб може похвалитися ве-
ликою кількістю досягнень: 2 
місце на «Кубку А.Сабоніса» в 
м. Каунас (Литва) серед хлопців 
2000 р. н і молодші, 2 місце на 
Всеукраїнській Юнацькій Бас-
кетбольній лізі (сезону 2013-14 
р.) серед юнаків 2001 р. н і мо-
лодші та 1 місце серед юнаків 
2000 р. н і молодші, 3 місце піс-
ля першого туру на Європей-
ській Юнацькій Баскетбольній 
лізі в м. Таллінн (Естонія) серед 
юнаків 2000 р. н. і молодші. 

Серед вихованців БК «Київ» 
варто відзначити боярчанина 
Євгена Сахнюка, який зараз ви-
ступає в NCAA (Національна 
асоціація студентського спорту) 

за університет Ла Сааль (Філа-
дельфія, США). 

Понад рік тому клуб при-
пинив своє існування, але на 
базі попереднього клубу було 
створено БК «Teiwaz», який ак-
тивно розвивається, бере участь 
у всеукраїнських змаганнях та 
готується до EYBL (Європей-
ська Юнацька Баскетбольна 
Ліга). Загалом «Teiwaz» має сім 
команд різних вікових катего-
рій. Тренером команди 2000 
року народження та колишнім 
тренером БК «Київ» є Чорно-
грицька Тетяна Олександрів-
на. Загалом у структурі клубу 
працює 5 тренерів. Дирекором 
«Teiwaz» є Чорногрицький Ігор 
Петрович.

Футбольний Клуб «Фаво-
рит» бере участь у районних 
змаганнях. Гімназійний ФК 
«Боярка» минулого року посів 2 
місце в районних змаганнях. 

Також поруч з нами живе 
чемпіонка Європи з тхеквон-
до, 12-ти річна Марина Мецгер. 
Серед досягнень юної спортс-
менки – тричі чемпіонка Укра-

їни серед дітей, тричі чемпіонка 
Києва. Боярка пишається успі-
хами землячки. Тренером юної 
спортсменки є Олександр Во-
лодимирович Жарук. 

Зовсім нещодавно до нашо-
го міста з Луганська переїхала 
Чер-команда. Черлідінг – вид 
спорту, який включає в себе 
елементи шоу та яскравих ви-
дів спорту: танців, гімнастики, 
акробатики. Охочих займатися 
цим нетиповим для України 
видом спорту виявилось досить 
багато. І є вже перемоги. Ма-
ленька 5-ти річна Аліса Сухо-
рукова стала чемпіонкою Укра-
їни, а Лілія Мартіросян посіла 2 
місце. Тренер команди – Ольга 
Коломієць, під керівництвом 
якої вже в березні наступного 
року команда поїде на турнір у 
Францію. 

Успішним можна назвати 
волейбольний клуб «Maximum», 
який тренується на базі Бояр-
ської ЗОШ № 5. Серед найбіль-
ших досягнень – семиразові 
чемпіони Києво-Святошин-
ського району, володарі кубку 
Internationale та золоті призери 
Київської області. Тренер ко-
манди В’ячеслав Отрішко. 

Сподіваюсь, що спорт і на-
далі буде розвиватися в нашій 
країні і в Боярці зокрема. Бать-
ки мають разом з дітьми актив-
но займатися спортом та дбати 
про фізичний розвиток, підтри-
мувати їх, радіти успіхам. 

Можливо, саме у вашій сім’ї 
росте майбутній олімпійський 
чемпіон.

Владислав Ковтуненко

СПОРТИВНІ ДЖЕРЕЛА БОЯРКИ
ПРОБА ПЕРА

10 листопада відбулася зу-
стріч учнів Боярського НВК «Гім-
назія - ЗОШ I ступеня» з відомим 
українським письменником, іс-
ториком та автором бестселерів 
«Країна Моксель, або Московія», 
«Москва Ординська» та «Україна-
Русь» Володимиром Броніславо-
вичем Білінським. Мета зустрі-
чі – пояснити молоді відмінність 
українців і росіян, а також роз-
тлумачити «братство» цих народів.

«За часів СРСР люди ви-
вчали історію, побудовану на 
російських міфах. Якщо ми 
цього не усвідомимо, то ні-
коли не виберемося з багна 
брехні. Давайте разом пере-
осмислювати «спорідненість» 
України і Росії», – закликає 
письменник.

Розмова торкнулася при-
належності росіян до слов’ян. 
За словами історика, сусідній 
народ має фінські корені. Про 
це свідчать назви річок і міст, 
які вказують на неслов’янське 
походження. Порівняння ан-
тропологічних характеристик 
українців і росіян також свід-
чить, що це абсолютно різні 
народи. Білінський перекона-
ний, що Московія була скла-
довою Золотої Орди і ніколи 
не відносилась до Великої Ки-
ївської Держави.

Другий міф, вигаданий ще 
за часів царювання Катерини 
II, стверджує, що український 

та російський народи завжди 
товаришували й підтримували 
одне одного. Та чи згадаєте ви 
часи, коли Росія не посягала на 
наші етнічні землі? Історик по-
яснює загарбницький характер 
сусідів його фіно-татарськими 
корінням.

Однак не варто звинувачу-
вати в усіх бідах росіян. «Еліта 
тричі зраджувала Батьківщину: 
спочатку ополячення, потім 
перехід козаків на службу до 
російської верхівки, і нарешті – 
догода літературної спільноти 
радянській владі», – наголошує 
український історик.

«Україна має велику пер-
спективу на щасливе майбутнє, 
проте ріки крові ще проллють-
ся до того, як ми будемо по-
вністю незалежними від Росії, 
адже нас можуть вкотре зра-
дити», – говорить Володимир 
Броніславович.

Активні дії молоді можуть змі-
нити хід історії. Проте сучасне 
юнацтво захоплюється геть ін-
шим. Їх цікавлять гаджети, серіа-
ли та різноманітні ігри. Відомий 
історик закликає вивчати правди-
ву історію (не спаплюжену Росій-
ською імперією), бо її незнання 
не звільняє від відповідальності.

Чи можливе падіння Росії? 
Білінський вважає, що в будь-
якому випадку її чекає повний 
колапс, адже вона перебуває 
у стані фашизації, наслідки 
якої завжди жалюгідні. Історик 
стверджує: «Я не націоналіст. 
Переконаний, що всі народи – 
рівні. І жоден з них не має пра-
ва посягати на мову, культуру, 
традиції та землі іншого».

Давайте цінувати свою краї-
ну, вивчати її історію, і тоді ми 
будемо гідні щасливого май-
бутнього.

Оксана Білецька

РОСІЯ – СПОКОНВІЧНИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ

Літо 2014 року стало для 
мене великим випробуванням. 
Війна примусила залишити рід-
ний дім, роботу. Я разом з донь-
кою переїхала жити в Боярку. 

Перше, що треба було зро-
бити , – влаштувати дитину до 
школи, але я багато чула, що 
людей і дітей з Донбасу не по-
важають, знущаються над ними, 
ображають. Але треба було ді-
яти. Ми прийшли до Боярської 
ЗОШ № 1, і доньку без зайвих 
запитань прийняли до шко-
ли. Побачивши тепле, добро-
зичливе ставлення, я запита-
ла про роботу для себе. І мене 
взяли на роботу, пояснили мої 
обов’язки, познайомили з ко-
лективом, оточили турботою і 
піклуванням. 

Перш за все хочу щиро по-
дякувати директору школи 
Катерині Миколаївні Мела-
шенко за працевлаштування, 
підтримку, щиру допомогу та 
небайдужість, за її чуйне сер-
це. Впродовж року Катерина 
Миколаївна піклувалася про 
наше життя. Директор позна-
йомила мене з волонтерами, з 
працівниками центру соціаль-

но-психологічної реабілітації, 
які також допомагали нам в об-
лаштуванні житла. 

Батьки моїх учнів допомо-
гли оселитися в гуртожитку. 
Мої нові колеги доклали зусиль, 
аби у мене з дочкою було все 
необхідне для життя: холодиль-
ник, посуд, білизна. 

Заступник директора На-
талія Вікторівна Тихоненко 
координувала мою роботу як 
учителя-класовода, допомо-
гла освоїтися в новому класі з 
учнями та батьками, допомага-
ла в роботі з документацією. Я 
дуже вдячна Наталії Вікторівні 
за співпрацю, за чуйність, до-
брозичливість. Дякую всьому 
колективу школи за тепло, ро-
зуміння і підтримку. Всі коле-
ги і працівники школи добро-
зичливі, щирі, небайдужі до 
чужої біди, а головне – людяні. 
Уперше працювала в такому ко-
лективі – творчому, дружньому, 
який став мені родиною. Шко-
да розлучатись, але …

Дякую, що ви були в моєму 
житті. 

Ольга Соколенко

ПОДЯКА

За сприяння Києво-Святошинської райдержадміністрації від-
ремонтовано спортзал у Боярській ЗОШ № 3. Нарешті старе під-
вальне приміщення, яке не використовувалося, відремонтовано. 

Голова РДА Мирослава Смірнова дала розпорядження до кін-
ця року завершити ремонтні роботи у вхідній групі до нового залу. 

Загалом за пропозицією райдержадміністрації було виділено 
200 тис. грн.

У БОЯРСЬКІЙ ЗОШ № 3 – 
НОВИЙ СПОРТИВНИЙ ЗАЛ

ОГОЛОШЕННЯ
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Замовлення 

ГОРОСКОП
Овен

Наводячи порядок у своїх відносинах, проявляйте 
тактовність і обережність. Не відкидайте категорично 
чиюсь допомогу, навчіться співпрацювати з різними 
людьми, навіть з тими, хто вам не підходить за характе-
ром. Можливі труднощі з партнерами, колегами через 
нові вимоги та умови, на які вони не погодяться. 

Телець
З’являються плоди ваших зусиль, що впливатиме 

на думку оточуючих про вас і про ваші таланти. Не 
вносьте кардинальних змін у зовнішність та відносини, 
щоб не зруйнувати свій імідж. Можливі перепони і не-
сприятливі обставини, які не вдасться подолати само-
тужки. Тому знайдіть хорошого фахівця. 

Близнюки
Стане очевидним, які позиції ви змогли зрозуміти 

й утримати. Події швидко будуть розвиватися і ви не 
встигнете що-небудь змінити. Виникне непередбаче-
на ситуація. Доведеться самостійно виконувати взяті 
зобов’язання. Не відмовляйтеся від умов договору, це 
допоможе зберегти вашу діяльність та довіру до вас.

Рак
Не довіряйте своїм почуттям і емоціям, вони будуть 

приводити вас не до тих людей і не в те місце. Плануй-
те всі свої дії заздалегідь і не повторюйте помилки. Без 
підтримки колективу і партнерів буде складно вико-
нати доручене завдання. Уникайте сварок, конфліктів, 
йдіть на компроміс, щоб зберегти відносини і дружбу.

Лев
Ймовірні домовленості з низки питань, підпи-

сання договору тощо. Зверніться за консультацією 
до фахівця, вам потрібна допомога і рада. Проявляй-
те обережність у відносинах з новими людьми. Ви не 
зможете здійснити задумані плани, якщо у вашій душі 
немає віри в Бога і любові до людей. Зусилля і гроші 
можуть бути даремними.

Діва
Намагайтеся вирішувати питання не за рахунок 

інших людей. Остерігайтеся нещасних випадків і сум-
нівних людей. Постарайтеся зберегти хороші стосунки 
зі старими друзями. Допомога прийде до вас несподі-
вано. Розпочата справа зажадає вкладення капіталу. 

Терези
Ваше становище, кар’єра або зміцниться, або зруй-

нується. Все буде залежати від того, хто ваші друзі, ко-
леги, партнери і наскільки чесними з ними ви були. 
Вам небезпечно заводити будь-які справи з сумнівни-
ми особистостями, вони приведуть до втрат і обману. 
Не перекладайте на чужі плечі те, що самі повинні ви-
конати. 

Скорпіон
Ваше оточення буде показником ваших можливос-

тей і здібностей. Через помилки невезіння може пере-
слідувати вас по п’ятах, а таланти, уміння будуть без-
силі і марні. Проявляйте терпимість і доброту до інших 
людей. Для вирішення питань знадобляться кошти 
і знайомства. Але пам’ятайте, егоїзм буде вам дорого 
коштувати.

Стрілець
Ви можете щось упустити у своїй роботі, тому по-

чуєте критичні зауваження, а це вдарить по самолюб-
ству. Вам потрібна буде підтримка, ласкаве слово дру-
зів. Стережіться порушень на роботі, навчанні, на вас 
чекають перевірки. Не відокремлюйте свої інтереси від 
колективних, стримуйте бажання, емоції, амбіції. Не 
робіть поспішних висновків і змін.

Козеріг
Керівництво, партнери, колеги змінюють думку 

про вас. Якщо ви нікому не зробили зла, то обставини 
принесуть позитивні зміни. Авторитет посилиться й 
поліпшиться матеріальне становище. Щоб здійснити 
заплановану справу, ви можете звернутися за допо-
могою і отримати відмову без пояснень. Не гарячкуйте, 
поки не з’ясуєте причину.

Водолій
Сприятливий час щоб позбутися обставин або 

людей, які заважають вам досягати успіху. У ваших 
рішеннях головну роль повинен грати колективний 
інтерес і духовні цілі. Враховуйте думку інших людей. 
Бережіть хороші відносини з партнерами, колегами та 
близькими людьми. Уникайте самостійно вирішувати 
фінансові питання.

Риби
Не зупиняйтеся на досягнутому, рухайтеся вперед. 

Навчіться самодисципліни, контролюйте свої вислов-
лювання. Ви можете подолати труднощі у навчанні, 
оформити необхідні документи, пройти потрібні ін-
станції. Потрібно проявляти ініціативу в діяльності. 
Якщо ви не зможете стримати емоції, то ваша зарплата 
або доходи значно знизяться.

 ТОВ «МЕТАЛЕВІ МЕБЛІ» 
запрошує на роботу:

• Оператора верстатів ЧПК з досвідом роботи від 2 років
(координатно-револьверний прес «Амада»)

• Оператора верстатів по гнуттю металу 
з програмним керуванням з досвідом роботи від 2 років

• Оператора технологічного обладнання
• Фрезерувальника з досвідом роботи від 2 років
• Маляра на дільницю автоматичного фарбування

з досвідом роботи від 2 років
• Маляра на дільницю ручного фарбування з досвідом роботи від 2 років
• Підсобного робітника на дільницю автоматичного фарбування
• Підсобного робітника на дільницю ручного фарбування 

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

e-mail: met.mebli@ukr.net
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неділя
з 9:00 до 16:00

натуральне від 30 см, сиве та фарбоване від 40 см
(для ТЕАТРІВ та КІНОСТУДІЙ) оплата за прейскурантом

ДО35000грн/кг
годинники

Адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 26 
Будинок Побуту 2 пов. перукарня

СТРИЖКА від 40 СМ — БЕЗКОШТОВНА

старі, зламані
ужовтому корпусі

 тел.: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Втрачений сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серія 

КВ № 0292076, виданий Пелиху Петру 
Володимировичу 24 березня 2000 року, 

вважати недійсним.

а також: короваї, торти на день народження 
та інші святкові події, капкейки, кейкпопси, 
макаронси, євроторти, французькі десерти.

ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛ. 
(097) 120-67-39 (Фріда Рустамівна)

ВЕСІЛЬНІ ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Днем святого Михайла ско-
рочено називають Собор свято-
го архістратига Михаїла, який 
відзначають 21 листопада.

В Україні архістратиг Ми-
хаїл є одним із найбільш ша-
нованих святих, небесним 
покровителем Києва: давній 
герб столиці України при-
крашений образом архістра-
тига Михаїла з мечем. Боярка 
як передмістя столиці також 
вважає своїм оборонцем архі-
стратига Михаїла – саме цьо-
го святого зображено на гербі 
нашого міста. Одна з найста-
ріших церков Боярки – Свя-
то-Михайлівська – цього дня 
відзначає храмове свято.

У народній уяві святий Ми-
хайло – це славний воїн-за-
хисник знедолених і немічних, 
і водночас — суворий суддя: 
він відводить душі померлих 
на небо та зважує на терезах 
їхні добрі й погані вчинки.

Образ святого Михайла 
уособлює перемогу добра над 
темними силами. Згідно із 
заведеною у християнстві не-
бесною ієрархією, Михайло – 

один з архангелів, верховний 
воєначальник у космічній ві-
йні з ворогами Бога. Архангел 
Михайло, зібравши військо 
благочестивих ангелів, висту-
пив на війну проти сатани та 
його ангелів. Підступний са-
тана, який колись був найяс-
нішим із небесних духів, за що 
його назвали Люцифером, не 
втримався, разом з військом 
його скинули на землю.

У народній уяві архістра-
тиг Михаїл – це мужній ли-
цар, захисник, який пере-
магає всі темні сили на землі. 
«Грім гримить – це Михаїл 
веде війну з чортами, – го-
ворить народна легенда, – де 
б не заховався нечистий, а 

стріла архістратига знайде 
його скрізь».

Існує поширений пере-
каз про чорта, який намагав-
ся сховатися від архістратига 
Михаїла. Щоб урятуватися, 
чорт почав називати пред-
мети, за якими Михайло не 
дістав би його. Серед можли-
вих варіантів називав навіть 
людину, але архістратиг Ми-
хаїл сказав, що в цьому разі 
людину вб’є і дасть їй царство 
небесне, а чортові все одно 
буде непереливки. Так чорт 
перелічив усі предмети, під 
якими міг би сховатися, щоб 
Бог його не дістав, а про кущ 
ліщини забув. Тож мисливці 
радять під час бурі в лісі хо-
ватися під ліщиною, оскільки 
там грім не вб’є.

Народні прикмети ствер-
джують: від Михайла зима 
морози кує. Якщо цього дня 
випадає сніг, кажуть, що це 
Михайло приїхав на білому 
коні. Було доброю ознакою 
на врожай і здоров’я, якщо в 
цей день випадала бодай не-
величка пороша.

НА МИХАЙЛА – ДО БОЯРКИ НА ХРАМ

Християнська церква «Спасіння» 
м. Боярка запрошує на богослужіння 
з нагоди святкування річниці церкви, 

яке відбудеться 13 грудня о 16:00
 за адресою: м. Боярка, 

вул. Незалежності (50 років Жовтня), 63.

21 листопада, 13:00, Боярський краєзнавчий музей
Відбудеться відкриття персональної виставки художника 
Павла Баламаджи «Роздуми про Батьківщину». 
Довідка: Павло Іванович народився 15 грудня 1955 року у с. Делені Одеської області. 

Закінчив Одеський педагогічний інститут ім. К. Ушинського (1977). Живописець. 
Член Національної Спілки художників України (1994). 

АНОНС
Міська бібліотека для дітей 

(вул. Молодіжна)
25 листопада, 13:00

Тематична година до 
150-річчя з дня народження    
А. Шептицького «Митропо-
лит Андрей Шептицький – 
провідник української церкви 
і народу».
4 грудня, 16:00
Вечір-зустріч з воїнами АТО 
«Ніхто крім Вас».


