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Поступившись лише ро�
сіянам, українські спорт�
смени здобули рекордну
кількість медалей за всю
історію участі українських
спортсменів у Дефлімпій�
ських іграх. 

Українські спортсмени
брали участь у змаганнях
з 16 видів спорту: бадмін�
тон, баскетбол (жінки і чо�
ловіки), вільна та греко�
римська боротьба, боу�
лінг, волейбол (жінки і чо�
ловіки), дзюдо, карате,
легка атлетика, настіль�
ний теніс, плавання,
пляжний волейбол, спор�
тивне орієнтування, ку�
льова стрільба, тхеквондо
та футбол. Уперше на літ�
ніх Дефлімпійських іграх
представники нашої краї�
ни брали участь у змаган�
нях з боулінгу. 

В аеропорту спортсме�
нів із вадами слуху зустрі�
чали та вітали: від імені
Президента України Вік�
тора Януковича та
прем'єр�міністра Миколи
Азарова � віце�прем'єр�
міністр Олександр Вілкул,
міністр молоді та спорту Равіль Са�
фіуллін, президент Національного
комітету спорту інвалідів України,
голова Комітету Верховної Ради Ук�
раїни Валерій Сушкевич, президент
Спортивної федерації глухих Украї�
ни Леонід Касіцький, начальник об�
ласного центру "Інваспорт" Марія
Вінниченко, від нашого району �
заступник голови Києво�Святошин�
ської РДА Анатолій Іскоростенський

і президент ГО "Боярська спілка ін�
валідів "Ікар" Галина Оревіна. 

Глава держави та уряд гідно оці�
нили спортивний подвиг наших
співвітчизників � саме на цьому під
час урочистої зустрічі спортсменів
наголосив Олександр Вілкул: "Ви
показали феноменальний резуль�
тат, здобувши 88 медалей та посів�
ши друге місце в загальному коман�
дному заліку. Для заохочення
спортсменів та їх тренерів урядом

прийнято рішення про виплату дер�
жавних винагород � чемпіонам та
призерам ХХІІ літніх Дефлімпійських
ігор: за 1 місце � 800 тис. грн., за 2
місце � 550 тис. грн. і за 3 місце �
380 тис. грн. кожному спортсмену.
Також державні винагороди отри�
мають їхні тренери". 

Про важливість цієї перемоги на

XXII літніх Дефлімпійських іграх заз�
начив також і Равіль Сафіуллін: "Ці
змагання стали початком великого
шляху збірної команди України. Пе�
реконаний, що високі результати,
показані на Дефлімпіаді 2013 року,
віра в перемогу, бажання бути кра�
щим і високий професіоналізм ста�
нуть запорукою нових успіхів усієї
нашої команди на світових і євро�
пейських чемпіонатах". 

ПИШАЄМОСЯ ЗЕМЛЯКАМИ+
ДЕФЛІМПІЙЦЯМИ!

Нещодавно на батьківщину повернулися учасники XXII літніх Деф+

лімпійських ігор + спортивних змагань найвищого рівня для глухих

людей. 5 серпня в міжнародному аеропорту Бориспіль національну

дефлімпійську збірну команду України зустрічали з високими почес+

тями. На олімпіаді у Болгарії (Софія) вона здобула ІІ місце та 88 меда+

лей: 21 золоту, 30 срібних і 37 бронзових. Найприємніше те, що се+

ред членів збірної + четверо захищали честь нашого району і троє з

них + наші земляки+боярчани.

www.boyarka�inform.com
3 стор.

Приємним свідченням того, що Боярка
таки буде і красивою, і ошатною, стали ро�
боти з благоустрою, розпочаті на кругу ву�
лиці Білогородської. Сучасні клумби з кві�
тами, прикрашені декоративним кольоро�
вим щебенем, вже нині тішать очі боярчан.
За словами провідного інженера благоус�
трою КП "Боярське ВГУЖКГ" Валентини
Максимлюк, у такому ж стилі вже найближ�
чим часом буде оформлено й решту ву�
лиць, які виходять на круг. 

Згадані роботи відбуваються в рамках
розробленої комунальниками програми
"Добра справа � це просто". І приємно кон�
статувати, що до її реалізації вже долучи�
лися небайдужі жителі нашого міста.

Розпочато роботи з благоустрою май�
данчика біля водонапірної башти в істо�
ричній частині міста. Заплановано, що во�
ни завершаться до Дня незалежності. Тро�
туарна плитка, нові бордюри та пофарбо�
вана башта стануть подарунком до свята
жителям Боярки.

Ось як прокоментував ці роботи міський
голова Тарас Добрівський: "Під час відві�
дин міст�побратимів Боярки я завжди
звертаю увагу на їх зовнішній вигляд. І вва�
жаю, що позитивний досвід інших міст не�
обхідно впроваджувати у нас. Взяти для
прикладу Бучу, яку нещодавно відвідала
делегація з Боярки. Ми всі побачили, що
спільна робота влади, підприємців та жи�
телів може принести колосальний резуль�
тат, від якого виграють усі. Роботи, які ми
проводимо в цьому напрямку, свідчать про
те, що і в нашому місті можлива така спів�
праця. Переконаний, що охайні та впоряд�
ковані вулиці з клумбами, тротуарною
плиткою, бордюрами � це прояв поваги до
жителів міста. Сподіваюся, що земляки
розуміють і підтримують наші кроки в нап�
рямку модернізації міста".

РОЗПОЧАТО 

МОДЕРНІЗАЦІЮ

НАШОГО МІСТА

Зовнішній вигляд будь+якого міс+

та + це перше, що бачать люди, коли

вперше відвідують його. Тому зро+

бити Боярку красивою та привабли+

вою + таке завдання поставив місь+

кий голова Тарас Добрівський перед

комунальними службами міста.

З 10 по 22 серпня 2013 року від+
будеться XII традиційний турнір –
Кубок міського голови Боярки з
футболу. 

Шість команд: "ДЮСШ", "Стара
Боярка", "Арсенал", "Фанат", "Ве+
теран" та "Вентс" виборюватимуть
головний приз на стадіонах "Зеніт"
та біля Боярської ЗОШ № 1. 

АНОНСАНОНС
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Система водопостачання 
Боярки

Джерелами водопостачання міста є під�
земні води Бучацького та Полтавського во�
доносних горизонтів.

Артезіанський водогін нараховує 59 арте�
зіанських свердловин. З них 20 свердловин
у с. Забір'я, 39 свердловин у м. Боярка, із
загальним дозволеним відбором води до
3957,3 тис. м3 на рік, які розташовані на чо�
тирьох майданчиках. Через довготривалу
експлуатацію свердловин дебіт значно
зменшився. У Забір'ї не працюють 2 свер�
дловини, у Боярці 8 свердловин потребу�
ють капітального ремонту. Серед них:

� водозабірний вузол (ВНС�5) по Київ�
ському шосе, збудований у 1984 році; 

� водозабірний вузол (ВНС�4) по вул. Бі�
логородській, збудований у 1999 році; 

� водозабірний вузол (ВНС�3) по вул. 40
років Жовтня, збудований у 1974 році.

Історичну частину міста забезпечує 7 ар�
тезіанських свердловин та одна водонапір�
на вежа об'ємом 100 м3.

Через довготривалу експлуатацію водо�
провідних станцій обладнання в аварійному
стані. Жодного разу не проводився капі�
тальний ремонт будівель і споруд, інженер�
ні конструкції почали руйнуватись, що може
призвести до аварійної ситуації. Необхідно
провести капітальний ремонт чотирьох во�
допровідних станцій.

Водогінні мережі КП "Боярка�Водоканал"
мають діаметр трубопроводів від 50 до 400
мм та закільцьовані між собою. Протяжність
мереж складає 162,4 км, в тому числі 31,2
км � водоводи. Водопровідні мережі побу�
довані понад 50 років тому, зношені та по�
требують заміни.

Робота міської розподільної системи ха�
рактеризується невиробничими втратами
води, які досягають 32,3 відсотки, у зв'язку
зі зношеністю трубопроводів, що спричи�
няє аварійні ситуації.

Для подачі води споживачам у багатопо�
верхові будинки на водогонах міста діє 16
підсилювальних станцій.

Контроль за якістю води здійснюється
Києво�Святошинською райСЕС. Якість во�
ди відповідає ДСаНПіНу 2.2.4�171�10, крім
деяких свердловин із завищеним вмістом
заліза.

Схема водовідведення

Загальна довжина каналізаційних мереж,
які обслуговує КП "Боярка�Водоканал", ста�
новить 43,3 км. У тому числі: напірний ко�
лектор � 12,2 км; самопливний колектор �
31,1 км. 

Діаметри колекторів від 150 до 1200 мм.
Перекачування стічних вод здійснюється
каналізаційними насосними станціями, які
працюють цілодобово.

На кожній станції встановлені фекальні
насоси, решітки�дробарки.

Каналізаційні насосні станції побудовані
40�50 років тому і перебувають переважно в
аварійному стані. Потребують капітального
ремонту стіни, покрівлі, металеві конструк�
ції, заміни трубопроводів та електрооблад�
нання. По КНС�8 необхідно виконати капі�
тальний ремонт з укріпленням стіни�пере�
городки між приймальним відділенням і ма�
шинним залом, що зараз перебуває в ава�
рійному стані. Для цих робіт було проведе�
но експертну оцінку технічного стану спору�
ди та визначено її аварійність.

З каналізаційних насосних станцій стічна
вода перекачується на каналізаційні очисні
споруди.

Характеристика каналіза+
ційних очисних споруд

Проектна потужність існуючих каналіза�
ційних очисних споруд � 11,7 тис. м3 на до�
бу.

Скид очищених стічних вод по закрито�
му колектору здійснюється в річку Ірпінь.
Якість та склад стічних вод до та після
очистки, а також аналіз води у річці Ірпінь
виконує акредитована хімічна лабораторія
КП "Боярка�Водоканал". Контроль за якіс�

тю стічних вод веде Міністерство екології
та природних ресурсів України.

Водопровідна та каналізаційна системи
підприємства забезпечується електрое�
нергією від 13 трансформаторних підстан�
цій потужністю 10 кВт, які перебувають на
балансі КП "Боярка�Водоканал". 

Протяжність кабельних ліній потужністю
0,4 кВ, що перебувають на балансі КП "Бо�
ярка�Водоканал" � 50 км, 10 кВ � близько
30 км. Повітряна лінія ВНС�4 � 1,5 км.

Всі трансформаторні підстанції потребу�
ють ремонту покрівель, заміни обладнання,
устаткування та приладів, заміни кабельно�
го оснащення.

Фізичний знос та використання застарі�
лого обладнання, технічний стан систем во�
допостачання та водовідведення незадо�
вільний, що потребує модернізації та онов�
лення (зношення трубопроводів складає
60 %, а запірної арматури до 70 %). 

Для розв'язання проблем модернізації та
реконструкції потрібне залучення інвестицій
та включення до Державних програм поліп�
шення водопостачання та водовідведення.

КП "Боярка�Водоканал" постійно прово�
дить заходи щодо забезпечення енергозбе�
реження, економії водних ресурсів, підви�
щення якості води і надійності роботи систе�
ми питного водопостачання, а також науко�
во�технічного забезпечення системи питного
водопостачання та водовідведення.

Через ряд чинників КП "Боярка�Водока�
нал" працює нерентабельно, зростає його
збитковість. Підприємство не має змоги
своєчасно сплачувати податки та збори,
виплачувати заробітну плату працівникам,
проводити заплановані ремонтні роботи,
своєчасно розраховуватись за спожиту
електроенергію.

Безперебійне водопостачання та водо�
відведення забезпечується на основі єди�
ного управління, впровадження новітніх
технологій, освоєння капіталовкладень,
стабілізації економічного становища під�
приємства, зниження витрат матеріальних
та енергетичних ресурсів.

Середній відсоток оплати по підприєм�
ству за послуги водопостачання та водовід�
ведення від усіх груп споживачів становить
98,5 %.

Проводиться реконструкція КНС�6 та
розроблена проектна документація на ав�
томатизацію системи диспетчерського уп�
равління технологічним обладнанням ком�
плексу розосереджених споруд водопоста�
чання та водовідведення. Проходить дер�
жавну експертизу проектна документація
на модернізацію очисних споруд.

КП "Боярка�Водоканал" власними сила�
ми проводить поточні та аварійні роботи.
Було усунено затори, здійснено чистку тру�
бопроводів та оглядових колодязів на кана�
лізаційних мережах � 380 заявок. Усунено
263 аварії на водопровідних мережах.

На підприємстві є 14 транспортних засо�
бів, які є збитковими, оскільки експлуату�
ються понад 10 років, а деякі � понад 30 ро�
ків. Підтримувати транспорт у задовільному
технічному стані підприємству економічно
вкрай важко.

Кадри вирішують все!

Чисельність працівників КП "Боярка�Во�
доканал" станом на 1 січня 2013 р. � 188
осіб. Атестація робочих місць за умовами
праці проводиться з періодичністю один
раз на 5 років. Остання проводилась у жов�
тні 2012 року.

Протягом 2012 року за кошти підприємс�
тва проводилось навчання та перевірка
знань нормативно�правових актів з охоро�
ни праці в Головному навчально�методич�
ному центрі шести посадових осіб.

ПРО ВОДОКАНАЛ  
БЕЗ ТАЄМНИЦЬ

Ще сто років тому наші прадіди

мусили ходити до криниці, щоб напитися

водиці. Сьогодні ж ми відкриваємо кран, а

там + вода! І нас більше дивує її відсутність,

ніж те, що вона там є. 

За цим дивом цивілізації стоїть щоденна

копітка праця колективу комунального під+

приємства "Боярка+Водоканал". Про роботу

водоканалу та проблеми підприємства роз+

повідає його директор Микола Давиденко.

До уваги громадян які перебувають на квартирному обліку при ви�
конавчому комітеті Боярської міської ради. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2011 року № 238 "Про Єдиний реєстр громадян, які потребують по�
ліпшення житлових умов" передбачено формування Реєстру грома�
дян, які потребують поліпшення житлових умов, як автоматизовану
систему збирання, накопичення та надання інформації про таких
громадян. 

З метою внесення даних та формування Реєстру, забезпечення
мешканців міста доступним житлом просимо громадян, які перебу�
вають на квартирному обліку за місцем проживання, надати до ви�
конавчого комітету Боярської міської ради за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 13, каб. № 14 наступні документи:

1. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію
(форма № 3).

2. Копії паспортних даних та ідентифікаційного коду на всіх дорос�
лих членів сім'ї.

3. Довідка з місця роботи про перебування на квартирному обліку (для
громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи ).

4. Копія свідоцтва про народження для неповнолітніх дітей.
5. Копії пільгових документів при наявності.
УВАГА! У разі неподання відповідних документів, громадяни

не будуть включатися до Єдиного державного реєстру.

ПРИМІТКА: відповідно до змін до Житлового кодексу УРСР (ст.
42), які вступили в дію з 1 січня 2013 року, не мають права на отри$
мання житла ті громадяни, які не внесені до Єдиного державного
реєстру осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Кабінет Міністрів України 23.03.2013 року ухвалив Постанову
№ 210 щодо завершення формування Єдиного державного реєстру
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до жовтня
2013 року.

Телефон для довідок: 40�371.

ОГОЛОШЕННЯ

Було заслухано звіт начальни�
ка райфінуправління РДА Наталії
Краснощокової про виконання
районного бюджету за І півріччя.
Як повідомила Наталія Микола�
ївна, доходи районного бюдже�
ту за цей період виконані в сумі
219 млн. грн., у тому числі: за�
гального фонду � 212,7 млн.
грн., спеціального � 6,3 млн.
грн. Від початку року до район�
ного бюджету надійшло майже
105 млн. грн. власних і закріпле�
них доходів, що становить 107,5 %
до запланованих на звітну дату
та на 11,6 млн. грн. більше, ніж
за аналогічний період минулого
року. На 11,4 млн. грн. більше,
ніж минулого року надійшло й
податку на доходи фізичних
осіб, що у загальній сумі скла�
дає 103,9 млн. грн. 

Загалом, об'єм субвенційних
коштів із держбюджету місце�
вим бюджетам склав 87,5 млн.
грн. (45,4 % від затверджених
річних показників). 

Виконання районного бюд�
жету за видатками становить
майже 242,5 млн. грн., у тому
числі: загального фонду � май�
же 236 млн. грн., спеціального
� 6,6 млн. грн. При цьому вип�
лати заробітної плати праців�
никам бюджетної сфери скла�
ли 111,9 млн. грн., на прид�
бання медикаментів витраче�
но 2,25 млн. грн., продуктів
харчування � 5,6 млн. грн., на
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв � 22 млн. грн. 

За словами заступника голо�
ви РДА Миколи Ляшенка, 52 %
підприємств паливно�енерге�
тичного комплексу та об'єктів
ЖКГ вже готові до опалюваль�
ного сезону. Освоєно 16 млн.
998 тис. грн., із яких 10 млн. 531
тис. грн. � на дорожньо�мостове
господарство. 

Активно проводиться й робо�
та зі зменшення заборгованості

по сплаті страхового та єдиного
соціального внесків � як це від�
бувається, розповіла начальник
Пенсійного фонду України у Ки�
єво�Святошинському районі Ві�
ра Харченко. Вона повідомила,
що станом на 1 липня надійшло
99 млн. 402 тис. 400 грн. влас�
них коштів, що складає 103 %
від запланованих показників. А
це на 6 млн. 74 тис. 400 грн.
більше, ніж минулого року. Се�
ред найдисциплінованіших
платників � ТОВ "ФОЗЗІ�ФУД",
районне управління освіти, АТ
"Нова лінія", ПАТ "Київобленер�
го", ДП "Науканафтогаз", філія
управління "Укргазтехзв'язок",
ТОВ "Укргазенергосервіс". 

Та все ж у 99 підприємств�
боржників ще існує заборго�
ваність, яка складає 844 тис.
500 грн. 

Триває й процес підготовки
до нового навчального року.
Зокрема, у 75 % навчальних ка�
бінетів освітніх закладів району
вже проведено ремонтні робо�
ти � про це присутнім повідо�
мив начальник управління осві�
ти, молоді та спорту Микола
Івашко. Триває плановий ре�
монт котелень у Боярських
ЗОШ № 2 і № 5. 

Як повідомила присутнім го�
ловний спеціаліст загального
відділу Тетяна Руліковська, за
останні три місяці до райдерж�
адміністрації надійшло 1766 до�
кументів, із яких: вчасно викона�
но � 1247, з запізненням � 168,
не виконано � 30. Серед найдис�
циплінованіших виконавців виз�
нано Боярську міську раду.
Вчасно про виконання розпо�
ряджень голови РДА надають ін�
формацію також Вишнівська
міська рада, Лісниківська, Ма�
лютянська, Петропавлівсько�
Борщагівська, Тарасівська сіль�
ради. 

Наталка КУЦАК

АКТИВНА РОБОТА +

ЗАПОРУКА УСПІХУ
30 липня відбулося чергове засідання колегії рай+

держадміністрації, яке провів голова РДА Володимир Пак. У

ньому взяли участь голова райради Володимир Луцюк, на+

чальники управлінь і відділів райдержадміністрації, керівники

органів місцевого самоврядування.
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З 2012 року рішенням Бояр+
ської міської ради запровадже+
но щорічний Молодіжний мис+
тецький фестиваль імені Івана
Коваленка. Метою Фестивалю
є гармонійний розвиток підрос+
таючого покоління, виховання у
молоді патріотичних почуттів до
України та рідного міста, залу+
чення меценатів та благодійни+
ків до підтримки творчої моло+
ді, увічнення пам'яті поета та
педагога, боярчанина Івана
Юхимовича Коваленка.

До участі у Фестивалі�2013 за�
прошується талановита молодь ві�
ком від 7 до 30 років, що випробо�
вує себе у мистецтві складання
віршів, співаної поезії, художнього
читання, вокалу та гри на гітарі.

У 2013 році в рамках Фестивалю
оголошуються наступні конкурси:

� Міжнародний поетичний інтер�
нет�конкурс "Віршована мелодія"
(тексти до пісень)

� Міжнародний інтернет�конкурс
співаної поезії на слова Івана Ко�
валенка "Тиха зірка"

� Конкурс читців "Сила слова"
� Вокальний конкурс "Осіння піс�

ня"
� Конкурс гітаристів "Боярський

Хрещатик".

По завершенні конкурсів відбу�
деться гала�концерт.

Всім конкурсантам при собі мати
свідоцтво про народження чи пас�
порт. Якщо учасник Фестивалю не
досяг повноліття, повну відпові�
дальність за його безпеку, життя та
здоров'я несе особа, яка його су�
проводжує. За збереження автор�
ських прав Оргкомітет відпові�
дальності не несе.

Запрошуємо меценатів та широ�
ку громадськість долучитися до
співфінансування Фестивалю. За
наявності додаткових коштів Орг�
комітет має право присуджувати
гран�прі, доповнювати перелік но�
мінацій, визначати розмір премій
чи передбачати цінні подарунки за
узгодженням із благодійниками. 

Повний текст оголошення читай�
те на сайті Боярської міської ради
http://boyarka�inform.com/

Новини Фестивалю, його Поло�
ження, форми заявок, умови про�
ведення окремих конкурсів, рахун�
ки для перерахування коштів та
відповіді на найтиповіші питання
можна знайти на сайті поета Івана
Коваленка http://ivan�kovalenko.in�
fo/; е�mail для довідок: mkyrylen�
ko@ukr.net 

Оргкомітет

Фотовернісаж у стилі "сушка"

(світлини прищеплені до мотузок)

відбудеться 21 вересня на День

міста Боярки у парку Перемоги!

Цього року до участі у виставці за�
прошуються всі жителі Боярки!

Світлини  приймаються за наступ�
ними темами:

� Я � патріот.
� Затишні куточки Боярки своїми ру�

ками.
� Боярська сім'я.
� Здорове дозвілля.
� Хвостаті "позитивчики".
Фотографії просимо надавати роз�

друкованими у форматі А4 або А5
(менший формат допустимий, але не

бажаний). Прохання також зазначити
назву фото (якщо є) та автора. Від од�
нієї особи або колективу авторів у фо�
товернісажі допускається до участі не
більше 5�ти світлин у кожній темі.

Фотографії приймаються з 15 липня
до 10 вересня  у Києво�Святошин�
ському центрі реабілітації населення
із понеділка по п'ятницю до 18:00 за
адресою: вул. Хрещатик, 83 (один із
старих корпусів Київської обласної
дитячої лікарні, поряд із лор�відділен�
ням).

Контактна особа + керівник 

молодіжного клубу "Позитив",

психолог Оксана Слєпова.

Тел. 0(45+98)+46+851

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ 

ВЗЯТИ УЧАСТЬ

У ОНОВЛЕНОМУ ФОРМАТІ  ФОТОВИСТАВКИ 

"ПОЗИТИВНИЙ ПОГЛЯД+2013"!

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення у місті Боярка у 2013 році

Молодіжного мистецького фестивалю 
імені ІВАНА КОВАЛЕНКА

З 15 липня до 11 серпня  2013 року Державтоінспекція Київщини прово+

дить комплекс цільових заходів під умовною назвою "Небезпечний ван+

таж", мета яких + запобігання надзвичайним подіям та попередження ава+

рійності під час перевезення небезпечних вантажів.

Основною метою заходів є перевірка дотримання Правил перевезення небез�
печних вантажів суб'єктами їх перевезення та виконання водіями цієї категорії
автотранспорту Правил дорожнього руху. Особливу увагу інспектори Державто�
інспекції звертають на технічний стан транспорту, що перевозить небезпечний
вантаж, на виконання водіями умов та режиму перевезення небезпечних ванта�
жів та наявність відповідних документів на вантаж. Під час операції працівники
ДАІ проводять профілактичні бесіди з водіями в автогосподарствах та на марш�
руті, цілеспрямовані рейди�перевірки, в ході яких перевіряють відповідні доку�
менти і додаткове обладнання транспортних засобів, які перевозять небезпечні
вантажі.

Сектор профілактичної роботи УДАІ в Київській області

У ПОЛІ ЗОРУ ДАІ + НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВАНТАЖ

У  С І Ч Н І  2 0 1 4  Р О К У  В І Д К Р И В А Є Т Ь С Я  
Д Н З  " К А З К А "

Оголошується набір малюків на 2014 рік 

до дитячого садка "Казка".

З питань влаштування дітей до дитсадка звертатися за адресою: 

м. Боярка, вул. Дачна, 38 та за телефоном (095) 547+20+10.

Від Київського обласного центру
"Інваспорт" у складі дефлімпійської
національної збірної взяли участь 24
спортсмени з вадами слуху із семи
видів спорту: бадмінтону, волейболу,
плавання, легкої атлетики, кульової
стрільби, спортивного орієнтування,
пляжного волейболу та футболу. Се�
ред них наш район представляли бо�
ярчани�легкоатлети: майстер спорту
України міжнародного класу, заслу�
жений майстер спорту України 23�річ�
ний Микола Носенко, майстер спорту
України 27�річна Юлія Байрамова та
21�річна Марія Свинобій (тренер �
заслужений тренер України Євген
Якимчук). Усі � члени ГО "Боярська
спілка інвалідів "Ікар". У складі збірної
також майстер спорту України міжна�
родного класу, багаторазова чемпіон�
ка України та призерка Чемпіонату
Європи 30�літня Світлана Сандугей. 

Результати переможців значні: Ми�
кола Носенко посів І місце у бігу на

100 м, І місце у бігу на 200 м і ІІ місце в
естафеті 4 по100 м. Юлія Байрамова �
IV місце у бігу на дистанції 5000 м, Ма�
рія Свинобій � ІІІ місце у бігу на 3000 м,
а Світлана Сандугей посіла ІІІ місце з
кульової стрільби (50 м стоячи). 

Нагадаємо, що ХХІІ літні Дефлімпій�
ські ігри проходили з 25 липня по 4
серпня 2013 р. у Софії (Болгарія). За�
галом участь у цих змаганнях узяли
майже 4 тисячі спортсменів з вадами
слуху із 90 країн світу. Слід зазначити,
що кількість українських спортсменів�
учасників літніх Дефлімпійських ігор, у
порівнянні із 1993 роком, коли націо�
нальна збірна вперше взяла участь у
XVII іграх глухих, збільшилась у 4,5 ра�
зи. Це свідчить про динамічний роз�
виток і популяризацію дефлімпійсько�
го руху в Україні. 

Тож щиро вітаємо наших перемож�
ців, бажаємо їм міцного здоров'я,
наснаги та сил для нових звершень! 

Так тримати! 

ПИШАЄМОСЯ ЗЕМЛЯКАМИ–
ДЕФЛІМПІЙЦЯМИ!



1 стор.
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Місце проведення урочистостей
обрано не випадково. Адже літопис�
ний Білгород (нинішня Білогородка)
був улюбленим місцем перебування
великого Київського князя Володи�
мира. До вшанування цієї історичної
події долучилися представники різ�
них релігійних конфесій району.

Урочистості розпочалися хрес�
ною ходою від церкви Архистратига
Божого Михаїла до будинку культу�
ри села Білогородки. Святковий мо�
лебень на честь святого князя Воло�
димира очолив архієпископ Білого�
родський Миколай у співслужінні зі
священиками Білогородського бла�
гочиння УПЦ (МП).

Громаду району зі святом приві�
тав заступник голови Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації Ми�
кола Ляшенко. Сільський голова Бі�
логородки Микола Абрамчук щиро

привітав односельців
та численних гостей
села на святій та ові�
яній давньою леген�
дарною історією
землі літописного
Білгорода. З віталь�
ними словами до
присутніх звернули�
ся представники ре�
лігійних громад ра�
йону. "Це свято � со�
борне для всієї Укра�
їни, а подія � Хрещен�
ня Київської Русі �
об'єднує усіх христи�
ян нашої держави", �
наголосив один із

виступаючих.
До речі, напередодні у Білогород�

ці відбулося освячення пам'ятника
святому Рівноапостольному князю
Володимиру, яке очолив святійший
Патріарх Київський і всієї Руси�Ук�
раїни Філарет.

На завершення заходу народний
аматорський хор "Княжа вольниця"
під керівництвом заслуженого пра�
цівника культури України Петра Анд�
рійчука подарував учасникам уро�
чистостей кілька пісенних перлин.
Приємно було цього дня й ознайоми�
тися з творчістю талановитих жителів
району. Зокрема, з вишиваними іко�
нами майстринь з Крюківщини.

У БІЛОГОРОДЦІ ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТІ З

НАГОДИ 1025+РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

За словами
директора Бо�
ярського крає�
знавчого музею
Любові Крав�
ченко, цього
дня відбулася
заміна неофі�
ційно встанов�
леної дошки на
нову. Події пе�
редувала трива�
ла робота щодо
збору пакету
д о к у м е н т і в ,
згідно з вимога�
ми комісії рай�
д е р ж а д м і н і �
страції, яка опі�
кується вста�
новленням ме�
моріальних до�
щок на території
нашого району.

З подією всіх привітала
донька Івана Коваленка
Марія Кириленко. Вона
подякувала міській раді
та музею за вшанування
пам'яті поета. У відкритті
взяли участь представни�

ки боярської громади та
місцеві митці. Від імені
Боярської міської ради
присутніх привітала Оль�
га Харченко. Також висту�
пили заслужений журна�
ліст і депутат міської ради
Ніна Харчук, директор
Боярського краєзнавчого

музею Любов Кравченко,
голова ГО "Боярське
Мистецьке Братство" Ві�
талій Приймаченко та лі�
кар�хірург Володимир Ві�
тюк.

Сторінку підготувала

Тетяна Зубкова

ВІДКРИТО МЕМОРІАЛЬНУ
ДОШКУ ІВАНУ КОВАЛЕНКУ

19 липня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки видатному

педагогу, поету, дисиденту Івану Юхимовичу Коваленку. Її встановлено на бу+

динку по вулиці І. Коваленка, 36, де впродовж 1960+2001 років жив і працював

поет. Дошку було виготовлено та відкрито за ініціативою Боярського краєзнав+

чого музею та фінансової підтримки Боярської міської ради.

За час змагань з Форму�
ли 1 на воді Вишгород від�
відали близько 60�ти ти�
сяч людей. Серед числен�
них глядачів були й наші
земляки, які отримали
змогу побачити ці прес�
тижні змагання завдяки
турботі Боярської міської
ради та підтримці місце�
вих автоперевізників.

"Цього року змагання
Формула �1 на воді спів�
пали з відзначенням
1025�річчя хрещення Ру�
сі, тому ми розуміли, що
гості, які приїдуть до сто�
лиці зможуть відвідати
одну з найяскравіших
спортивних подій, яка
проходить на Вишгород�
щині", � під час прес�кон�
ференції наголосив голо�
ва Київської облдержад�
міністрації Анатолій При�
сяжнюк.

У турнірі взяли участь 9
команд з 14 країн світу.
Першого дня спортсмени
змагалися у кваліфікацій�
них заїздах, які визначили
черговість виступу на го�
ловних перегонах. Наступ�
ного дня відбулися, влас�
не, самі змагання, пере�
можцем яких став пред�
ставник команди Китаю
Філіп Чаппі. Другу і третю
сходинки посіли пілоти ко�
манд Катару � Шон Торен�
те і Алекс Карелла. У неді�
лю, 28 червня, відбулися
змагання на кубок Прези�
дента України. Тут пере�
могу святкував Семі Се�
ліо, представник італій�
ської команди.   

Учасники та міжнародні
промоутери змагань від�
значили високий рівень
організації та проведення
українського етапу Чемпі�

онату світу Формула 1 на
воді. 

"Вже втрете ми бачимо
успішну підготовку зма�
гань у Вишгороді. Тут
прекрасні водойми, чудові
люди. Організатори Чем�
піонату створили всі умо�
ви, аби учасники почува�
лися комфортно, � зазна�
чив Ніколо де Сан Жерма�
но, головний промоутер
F1H2O. � Особливі слова
вдячності Анатолію При�
сяжнюку, адже саме за йо�
го ініціативи та підтримки
перегони відбуваються в
Україні".

Окрім самих змагань ор�
ганізатори подбали і про
насичену культурну програ�
му. На вишгородській набе�
режній виступив популяр�
ний гурт D'BLACK та відбу�
лося яскраве байкер �шоу
Harley Davidson, а також
чемпіонат світу "Богатир�
ські ігри". Богатирі з 13 кра�
їн світу тягали сани вагою у
півтонни, перекидали 300�
кілограмові шини та присі�
дали з автомобілями на
плечах.

До речі, престижні пере�
гони F1H2O незабаром
можуть стати не єдиними
водними змаганнями сві�
тового рівня, які відбува�
ються на Київщині. Як по�
відомив губернатор Ана�
толій Присяжнюк, ведуть�
ся переговори щодо про�
ведення на теренах об�
ласті міжнародного фес�
тивалю з аквабайку.

БОЯРЧАНИ СПОСТЕРІГАЛИ ЗА
ПЕРЕГОНАМИ НА ВОДІ F1H2O
27+28 липня Київщина вже втретє поспіль приймала етап Чемпіонату

світу з гонок на моторних човнах Формула+1 на воді, а також змагання на кубок

Президента України. Перегони відбулися за ініціативи голови Київської облдерж+

адміністрації Анатолія Присяжнюка та за підтримки Президента Віктора

Януковича.

Маршрут хресної
ходи базувався на
відвідинах правос�
лавних храмів (УПЦ
МП) міста. Початко�
вою точкою не ви�
падково було обра�
не давнє слов'янсь�
ке городище, на
якому нині стоїть
найстаріша Свято�
Михайлівська цер�
ква Боярки. Далі
учасники ходи
пройшли шлях від
історичної частини
міста до сучасного
його центру. Горо�
дище та Свято�Михайлівський храм
(вул. І. Франка � Т. Шевченка � Бау�
мана) � Церква Винесення Чесних
Древ Хреста Господнього (на тери�
торії лісництва, вул. Жовтнева � Хре�
щатик) � храм Святителя Луки Крим�
ського (на території дитячої облас�
ної лікарні) � Свято�Миколаївський
храм (на території ліцею ім. І. Богу�
на) � Свято�Пантелеймонівський
храм (на території ЦРЛ, вул. Леніна �
Б. Хмельницького � Пушкіна) � храм
Покрови Божої Матері.

Ідею � пройти вулицями рідного
міста та помолитися за процвітання
його жителів � підтримали різні релі�
гійні громади Боярки. "Адже Бог
один, а ми усі його діти. Ми, перш за
все, громадяни України і жителі цьо�
го міста", � говорили учасники ходи,
пояснюючи свою присутність в ко�
лоні.

Хресна хода, як і годиться, розпо�
чалася з молитви, яку очолив насто�
ятель Свято�Михайлівського храму
отець Віктор. Йому співслужили

священики з Боярського церковно�
го округу.

Учасників ходи від імені міської
влади щиро привітав заступник
міського голови Валерій Дубовець�
кий. "Хрещення Київської Русі � це
подія, яка змінила хід історії для на�
шої землі. Саме тому ми нині знахо�
димося на слов'янському городищі
Будаївка, � наголосив Валерій Ми�
хайлович. � І приємно бачити, що так
багато жителів міста та представ�
ників різних релігійних громад і кон�
фесій вирішили взяти участь у хрес�
ній ході".

Радісний молитовний настрій, ду�
ховні піснеспіви, усмішки та приві�
тання від зустрічних � саме так від�
бувалася хода. По�справжньому га�
ряче липневе сонце випробувало на
міцність віру християн. Тож приєм�
ним подарунком та винагородою за
стійкість стали краплі святої води,
якими щедро оросили священики
усіх, хто пройшов цей шлях.

28 липня близько тисячі наших земляків стали учасниками

незвичайної події + хресної ходи вулицями Боярки, присвяченої

1025+річчю хрещення Київської Русі.

ХРЕСНА ХОДА ПРОЙШЛА

ВУЛИЦЯМИ БОЯРКИ

Районний захід, при+

свячений 1025+річчю хрещення

Київської Русі, відбувся 25 лип+

ня у Білогородці. У святкуванні

взяла участь делегація Боярки

на чолі з міським головою

Тарасом Добрівським.
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В ході навчань було прове�
дено евакуацію людей з при�
міщень, відпрацьовано лікві�
дацію умовної пожежі на дру�
гому поверсі корпусу санато�
рію та “врятовано” потерпі�
лого. Також рятувальники для
дітей та персоналу закладу
підготували лекцію щодо не�
обхідності дотримання пра�
вил пожежної безпеки у побу�
ті та під час відвідування лісо�
вих масивів. 

Дітям продемонстрували
технічні можливості пожеж�
но�рятувальної техніки, пока�
зали правила користування
первинними засобами поже�
жогасіння та роздали пам'ят�
ки з питань пожежної безпе�
ки. Кожен з дітей міг відчути
себе пожежником, приміряти
спорядження рятувальника
та посидіти в пожежній ма�
шині.

Як свідчить статистика, 10�
14 відсотків пожеж виникають

через дитячі пустощі з вог�
нем.  Дитина, залишившись
вдома сама, може взяти сір�
ники, підпалити папір, а то і
влаштувати багаття. Діти час�
то беруть приклад зі своїх
батьків, тому намагаються
потайки палити цигарки, а та�
кож спробувати користувати�
ся газовою плитою або елек�
тричними приладами. При
цьому часто забувають їх
вимкнути, що, в свою чергу,
може стати причиною виник�
нення пожежі.

У дітей зазвичай розвинена
уява, вони можуть гратися
вогнем в таємничих місцях:
на горищах, у підвалах або в
квартирах за відсутності до�
рослих.

Не зайве нагадати, що ви�
нуватцями таких пожеж ста�
ють не діти, а батьки, які при�
діляють дітям мало уваги, за�
лишають сірники на легко
доступних місцях, не слідку�

ють за забавами своїх дітей.
Трапляються випадки, коли

дорослі самі доручають дітям
розпалювати грубки, печі,
примуси. Але дитина не зав�
жди усвідомлює наслідки не�
обережного поводження з
вогнем. Як свідчить статисти�
ка, діти, з якими батьки, діду�
сі і бабусі, а також дорослі
члени родини не проводять
роз'яснювальної роботи що�
до дотримання правил без�
печної життєдіяльності, наба�
гато частіше стають винуват�
цями пожеж та надзвичайних
ситуацій. 

Тому державна служба Ук�
раїни з надзвичайних ситуа�
цій попереджає: забороніть
дітям будь�які ігри з вогнем
та не залишайте їх без нагля�
ду!

Києво+Святошинський РВ 

ГУ ДСНС України 

у Київській області

ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕМ 

ПОТРЕБУЄ ОБЕРЕЖНОСТІПОТРЕБУЄ ОБЕРЕЖНОСТІ

Арчаков Андрій Миколайович
фінансує проект "Позитивні лісо�
вички" молодіжного клубу "Пози�
тив" (керівник � психолог ЦСПР
Оксана Слєпова). Метою цього
проекту є залучення дітей, підліт�
ків та молоді до корисних справ, а
також більш глибоке вивчення іс�
торії Боярки. Вже другий рік пос�
піль члени клубу "Позитив" приби�
рають чотири пам'ятні місця, що
розташовані у боярському лісі.
Цього року перші роботи відбули�
ся біля могили невідомого льотчи�
ка. Підлітки�"позитивчики" пови�
ривали бур'яни, обрізали із дерев
зайві гілки, пофарбували огорожу
та пам'ятник, прибрали сміття на
прилеглій території та посадили
квітина могилі та біля неї. Приєм�
но, що молоді люди залучили до
волонтерської роботи членів своїх
родин. 

Яременко Людмила Миколаїв�
на оплатила на друге півріччя під�
писку газет для Боярської бібліо�
теки №1. 

Для жителів історичної частини
міста це дуже вагома допомога,
адже роками вони звикли зазира�
ти до бібліотеки не тільки за кни�

гами, але й за свіжими новинами,
за цікавими матеріалами, розмі�
щеними в улюблених виданнях.
Тож найближчі півроку на відвіду�
вачів бібліотеки чекають "Урядо�
вий кур'єр"; "Новий день"; "Укра�
їнський пенсіонер"; "Автосвіт";
"Стежка"; "Здоров'я і довголіття". 

"Ми тільки почали цю роботу.
Але вже перші результати переко�
нують нас, що ми на вірному шля�
ху, � переконана директор Центру
Ангеліна Миколаївна Лахтадир. �
На жаль, далеко не всі проекти
знайшли своїх меценатів, спонсо�
рів, благодійників. Запрошуємо
підприємців і просто небайдужих
боярчан до участі у фінансуванні
соціально корисних проектів. На�
гадуємо, що це можуть бути як
кошти, так і різного роду матері�
альне забезпечення: транспортні
засоби або бензин, призи для ді�
тей�переможців, канцтовари,
продукти для кава�пауз та солод�
ких столів тощо". 

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВІД «А» ДО «Я»: ПЕРШІ КРОКИ.ВІД «А» ДО «Я»: ПЕРШІ КРОКИ.

31 липня 2013 року праців+

ники ДСНС у Києво+Святошинсько+

му районі провели пожежно+так+

тичні навчання та урок з безпеки

життєдіяльності для вихованців са+

наторію "Барвінок", що у місті Бо+

ярка.

У рамках Програми підтримки громадських ініціатив Боярської міської ради було прове+

дено ярмарок ідей у Києво+Святошинському центрі соціально+психологічної  реабілітації насе+

лення. Нагадаємо, що громадські активісти оформили свої ідеї в проекти і публічно презентували

їх перед підприємцями та громадою. І ось вже не забарилися позитивні результати + перші про+

екти отримали своє фінансування! 

Президент України Віктор Янукович підписав Закон
України №357�VII, яким внесено зміни до терміну нас�
тання відповідальності за неподання електронної звіт�
ності. 

Згідно із законом, фінансова відповідальність настає
з 1 січня 2014 року. До цього часу за неподання елек�
тронної звітності платників, які використовують касові
апарати, не штрафуватимуть. 

Нагадаємо, що з 2013 року користувачі касової техні�
ки повинні звітувати органам Міндоходів в електронно�
му вигляді. Саме для цього реєстратори розрахункових
операцій мають бути оснащені електронними стрічка�
ми, на яких формуватимуться копії розрахункових до�
кументів і фіскальних звітів. Один раз на добу цей звіт
автоматично передаватиметься до серверу обробки
інформації Міністерства. 

Звертаємо увагу, що платники, які використовують
РРО та не подають звітність в електронному вигляді з
1 січня 2013 року порушують вимоги закону. 

Фахівці Міністерства доходів і зборів нагадують плат�
никам, що вони можуть або приєднати до існуючої ка�
сової техніки відповідні модеми для передачі даних,
або придбати нову техніку. 

На сьогодні до системи зберігання і збору даних від
РРО вже підключено майже 82 тис. касової техніки, які
щоденно передають контрольно�звітну інформацію в
електронній формі. 

Перелік моделей реєстраторів розрахункових опера�
цій, дозволених до використання, розміщено на порта�
лі Міндоходів (http://minrd.gov.ua/dovidniki��reestri��pe�
relik/reestri/94957.html). 

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

ЗА ВІДСУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КАСОВОЇ
СТРІЧКИ НЕ ШТРАФУВАТИМУТЬ 

ДО 1 СІЧНЯ 2014 РОКУ

Своє 90+річчя 31 липня відсвяткував голова Бояр�
ської міської організації інвалідів війни, Збройних Сил та
учасників бойових дій 

Володимир Андрійович Нурищенко.
Цього дня ювіляр

приймав найщиріші
привітання з нагоди
свята від близьких,
друзів та колег. Від
імені міської ради та
міського голови Бо�
ярки Володимира
Андрійовича приві�
тав і заступник місь�
кого голови Валерій
Дубовецький. Ко�
ристуючись наго�
дою, Валерій Ми�
хайлович відмітив
значний особистий
внесок Володимира Нурищенка у справу збереження
правдивої пам'яті про полум'яні сторінки Великої Віт�
чизняної війни, а також привітав його із виходом у світ
книги спогадів "Вітрила долі".

Многая літа Вам, дорогий ювіляре!

СЛАВНІ 90 
ВОЛОДИМИРА НУРИЩЕНКА
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ТРК "ЕРА"
06:00 Православний кален�

дар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Д/ф "Великі битви. Пов�

стання селян Уота Тай�
лера"

07:15 Хочу все знати
07:30 "Я крокую по Москві".

Фільм про фільм. 
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Без цензури
09:45 Головний аргумент
09:55 Погода
10:10 Нехай Вам буде кольо�

рово!
11:20 Погода
11:25 Фольк�musіc
12:30 Криве дзеркало
14:10 Погода
14:15 Право на захист
14:35 Темний силует
14:45 Вікно в Америку
15:05 Життя на рівних
15:25 Дорослі ігри
16:25 Погода
16:30 Сільрада
16:45 Агро�News
17:00 Останнє попередження
17:25 Економічна перспекти�

ва
17:35 Новини (із сурдоперек�

ладом)
17:55 Легка атлетика. Чемпіо�

нат світу
21:00 Підсумки дня

21:25 Концертна програма "Я
тебя по�прежнему
люблю". С. Ротару

22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:55 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Новини (із сурдоперек�

ладом)

06:00 Т/с "Милосердя" (1)
07:05 ТСН
07:40 "Економічна правда"
08:00 Т/с "Милосердя" (1)
09:50 Т/с "Сила. Повернення

додому" (1)
11:50 Х/ф "Москва сльозам

не вірить" (1)
15:00 Т/с "Тисяча і одна ніч"

(1) (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Сила. Повернення

додому" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Скліфосовський �

2" (1)
22:15 "Гроші"
23:20 ТСН
23:35 Т/с "Гра престолів" (3)
00:45 Т/с "Болота" (2)

05:35 Т/с "Сімейний детек�

тив"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Ключі від щастя"
13:00 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 "Чекай на мене"
18:00 Т/с "Два кольори прис�

трасті"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Серафіма Прекрас�

на"
23:40 Т/с "Мар'їна діброва"
01:35 Т/с "Менти. Таємниці

великого міста"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця"

(1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/ф "Чіп і Дейл � бурун�

дучки�рятівнички" (1)
08:55 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми"

(1)
11:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
13:40 Т/с "Половинки" (1)
14:05 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
15:00 Богиня. Нова колекція

17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с "Крем" (1)
20:00 Даєш молодь!
21:05 ТЕТ�Інтернет
21:35 Бульдог�Шоу
22:30 ТЕТ�Інтернет
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с "Секс і місто" (2)
00:10 Т/с "Американська істо�

рія жахів" (3)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Надзвичайні новини.

Підсумки з К. Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с "Мисливці за діа�

мантами"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Мисливці за діа�

мантами"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:10 Т/с "Морські дияволи"
22:10 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:20 Т/с "Картина крейдою"
03:40 Погода

06:05 "Чужі помилки. Кошмар

на вулиці Фестиваль�
ній"

06:50 "Все буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "Зіркове життя. Слава в

обмін на родину"
11:00 "Зіркове життя. Теща

щастю не завада"
12:00 Х/ф "Четвер � 12�е" (1)
13:50 "Холостяк"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 "Містичні історії�5 з

Павлом Костіциним"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Фаталь�

не кохання холостяків"
23:20 "Битва екстрасенсів"
00:20 "Друге пришестя Ван�

ги"

05:40 Teen Tіme
05:45 "Пекельне побачення"
06:25 Teen Tіme
06:30 Аферисти
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Кабриолето
09:25 Х/ф "Ван Хельсинг"
12:05 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Аладдін"
14:30 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Кадетство"

17:55 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Ревізор
23:10 Т/с "Закрита школа" (2)
01:20 Погода

07:00 М/ф (1)
10:15 Х/ф "У пошуках скарбів

Тамплієрів" (1)
12:10 "Штучки"
13:50 "КВК� 2013"
16:10 "Вечірній квартал"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Штучний розум"

(2)
01:00 Х/ф "Моє велике грець�

ке літо" (2)

06:50 Х/ф "Вантаж без марку�
вання" (1)

08:25 "Агенти впливу"
09:25 "Правда життя"
09:55 Х/ф "Живий"
11:45 Т/с "Загадка для Віри"

(1)
15:20 Т/с "По гарячих слідах"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 12"
21:30 Т/с "Тіло як доказ � 2" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк � 8"

(2)
23:30 Т/с "Менталіст � 4" (2)
00:30 Т/с "Закон і порядок.

Відділ особливих
справ" (2)

06:10 Т/c "Охоронець" (1)
07:00 Події
07:10 "Ранок з Україною"
09:10 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Ми оголошуємо

вам війну" (1)
14:10 Т/c "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:10 Т/c "Життя як воно є" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Укра�

їна"
20:00 Т/c "П'ятницький. Глава

друга" (1)
21:40 Т/c "Слід" (1)
23:10 Х/ф "Живим не брати"

(2)
01:20 Х/ф "Поліція Маямі. Від�

діл моралі" (2)
НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

ТРК "ЕРА"
06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Д/ф"Великі битви. Бун�

тівні шаблі"
07:15 Ера будівництва
07:20 Хочу все знати
07:30 Д/ф"Г. Жженов. Агент

надії"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:35 Погода
09:40 Шеф�кухар країни
10:40 Погода
10:45 Нехай Вам буде кольо�

рово!
11:45 Погода
11:55 Х/ф "Вечори на хуторі бі�

ля Диканьки"
13:20 Погода
13:30 Крок до зірок
14:20 Т/с "Роксолана" 
17:30 Економічна перспектива
17:40 Новини (із сурдоперек�

ладом)
18:00 Легка атлетика. Чемпіо�

нат світу
21:00 Підсумки дня
21:25 Погода
21:30 Фестиваль пісні та гумо�

ру в Коблево
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода

23:20 Від першої особи
23:55 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Новини (із сурдоперек�

ладом)

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 "Гроші"
06:55 ТСН
07:40 "Економічна правда"
08:00 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень � 4"
08:55 Х/ф "Школа проживан�

ня"
09:55 Т/с "Сила. Повернення

додому" (1)
11:55 "Зніміть це негайно"
12:55 "Не бреши мені � 4"
13:55 "Російські сімейні дра�

ми"
15:00 Т/с "Тисяча і одна ніч"

(1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Сила. Повернення

додому" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Скліфосовський � 2"
22:15 "Міняю жінку � 5"
23:50 ТСН
00:05 Т/с "Гра престолів" (3)

05:35 Т/с "Сімейний детектив"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Мар'їна діброва"
11:05 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
12:55 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружимося в

Україні"
16:40 Т/с "Наложниця"
18:00 Т/с "Два кольори прис�

трасті"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Серафіма Прекрас�

на"
23:40 Т/с "Мар'їна діброва"
01:35 Х/ф "Жіночі сльози"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця"

(1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/ф "Чіп і Дейл � бурун�

дучки�рятівнички" (1)
08:55 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми"

(1)
11:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
13:40 Т/с "Половинки" (1)
14:05 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
15:00 Богиня. Нова колекція

17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с "Крем" (1)
20:00 Даєш молодь!
21:00 ТЕТ�Інтернет
21:30 Бійцівський клуб
22:30 ТЕТ�Інтернет
23:15 Т/с "Секс і місто" (2)
00:10 Т/с "Американська істо�

рія жахів" (3)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:45 Світанок
06:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Анекдоти по�українськи
10:20 Т/с "Агент національної

безпеки"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�українськи
13:05 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
14:25 Т/с "Морські дияволи"
16:25 Т/с "Агент національної

безпеки"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:10 Т/с "Морські дияволи"
22:10 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:20 Х/ф "На відстані удару"

(2)
01:25 Навчіть нас жити

05:30 "Чужі помилки. Дівчина
без імені" 

06:15 "Все буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда про

зірок"
09:20 "Зіркове життя. Фаталь�

не кохання холостяків"
10:20 Х/ф "Тобі, справжньо�

му"(1)
13:25 "Холостяк"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
19:55 "Слідство ведуть екстра�

сенси"
21:00 "Містичні історії�5 з Пав�

лом Костіциним"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Весілля

� ліки від старості"
23:25 "Битва екстрасенсів"
00:20 Т/с "Доктор Хаус"(1)

05:40 Teen Tіme
05:45 "Пекельне побачення"
06:25 Teen Tіme
06:30 Аферисти
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Кабриолето
09:30 Т/с "Щасливі разом"
11:45 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Аладдін"
14:30 Kіds Tіme

15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Кадетство"
17:55 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Татусеві дочки"
22:05 Т/с "Світлофор" (2)
23:10 Т/с "Закрита школа" (2)
01:15 Погода

07:00 М/ф (1)
10:00 "Добрий вечір, тварини"
11:00 "Штучки"
12:35 "Орел і Решка"
13:35 "Звана вечеря"
14:35 "Рандеву"
15:50 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Маргоша" (2)
00:00 Т/с "Відчайдушні домо�

господарки" (2)

05:35 Х/ф "Немає дороги на�
зад" (1)

06:40 Х/ф "Розмах крил" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"

13:00 Т/с "Вулиці розбитих ліх�
тарів � 12"

14:50 Т/с "Знахар � 2"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Знахар � 2"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів � 12"
21:30 Т/с "Тіло як доказ � 2" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк � 8"

(2)
23:30 Т/с "Менталіст � 4" (2)
00:30 Т/с "Закон і порядок.

Відділ особливих
справ" (2)

06:10 Т/c "Охоронець" (1)
07:00 Події
07:10 "Ранок з Україною"
09:10 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "П'ятницький. Глава

друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Адвокат розлютився"
13:00 Т/c "Слід" (1)
14:30 Т/c "Подружжя" (1)
15:30 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:10 Т/c "Життя як воно є" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/c "П'ятницький. Глава

друга" (1)
21:40 Т/c "Слід" (1)
23:10 Т/c "Глухар. Повернен�

ня" (1)
02:00 Х/ф "Живим не брати"

(2)
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ТРК "ЕРА"
06:00 Православний кален�

дар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Д/ф "Битва за Атлан�

тику"
07:15 Хочу все знати
07:30 Д/ф "О. Збруєв. Вели�

ка перерва"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:35 Погода
09:40 Аудієнція. Країни від А

до Я
10:15 Погода
10:30 Православна енцик�

лопедія
11:00 Світло
11:20 Хай щастить
11:40 Погода
11:45 Криве дзеркало
13:25 Погода
13:30 Українська пісня
14:15 Т/с "Роксолана" 
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Економічна перспек�

тива
18:50 Концертна програма

"Мамо, вічна і коха�
на"

20:35 І. Попович. "Трембітар
української душі" 

20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку дітей
21:00 Підсумки дня
21:25 Погода
21:30 Star�шоу
22:45 Погода

22:50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Від першої особи
23:55 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 "Міняю жінку � 5"
06:55 ТСН
07:40 "Економічна правда"
08:00 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень � 4"
09:00 Т/с "Школа проживання"
10:00 Т/с "Сила. Повернен�

ня додому" (1)
11:55 "Зніміть це негайно"
12:55 "Не бреши мені � 4"
13:55 "Російські сімейні дра�

ми"
15:00 Т/с "Тисяча і одна ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Сила. Повернен�

ня додому" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Скліфосовський �

2" (1)
22:15 "Територія обману"
23:25 ТСН
23:40 Т/с "Гра престолів" (3)
00:50 Т/с "Болота" (2)

05:20 Т/с "Серафіма Прек�
расна"

07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Мар'їна діброва"
11:05 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

12:55 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружимося в

Україні"
16:40 Т/с "Наложниця"
18:00 Т/с "Два кольори

пристрасті"
20:00 "Подробиці"
20:45 Футбол. Збірна Украї�

ни � збірна Ізраїлю
23:00 Т/с "Мар'їна діброва"
00:55 Х/ф "Ігри дорослих

дівчат"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/ф "Чіп і Дейл � бу�

рундучки�рятівнички"
(1)

08:55 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:50 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
13:40 Т/с "Половинки" (1)
14:05 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

15:00 Богиня шопінгу
17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с "Крем" (1)
20:00 Даєш молодь!
21:00 ТЕТ�Інтернет
21:30 Бійцівський клуб
22:30 ТЕТ�Інтернет
23:15 Т/с "Секс і місто" (2)
00:10 Т/с "Американська іс�

торія жахів" (3)

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Погода
05:10 Факти
05:40 Світанок
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Анекдоти по�україн�

ськи
10:15 Т/с "Агент національ�

ної безпеки"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:05 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
14:25 Т/с "Морські дияволи"
16:25 Т/с "Агент національ�

ної безпеки"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Морські дияволи"
22:05 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:15 Х/ф "Втікачі" (2)
01:15 Кримінальний облом

05:50 "Чужі помилки. Санта�
Барбара по�херсон�
ськи"

06:35 "Все буде добре!"
08:15 "Неймовірна правда

про зірок"
09:50 "Зіркове життя. Весіл�

ля � ліки від старості"
10:45 "Зіркове життя. Щас�

ливі покірні дружини"
11:45 Х/ф "Ріта" (1)
13:45 "Холостяк"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 "Містичні історії�5 з

Павлом Костіциним"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Обе�

режно � ревнощі!"
23:20 "Битва екстрасенсів"
00:25 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:40 Teen Tіme
05:45 "Пекельне побачення"
06:25 Teen Tіme
06:30 Аферисти
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 КабріоЛіто
09:35 Т/с "Щасливі разом"
11:50 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kіds Tіme
13:35 М/с "Аладдін"
14:40 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"

15:55 Т/с "Кадетство"
17:55 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:20 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Татусеві дочки"
22:05 Т/с "Світлофор" (2)
23:10 Т/с "Закрита школа"

(2)
01:15 Погода

07:00 М/ф (1)
10:00 "Добрий вечір, твари�

ни"
11:00 "Штучки"
12:35 "Орел і Решка"
13:35 "Звана вечеря"
14:35 "Рандеву"
15:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Маргоша" (2)
00:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)

05:45 Х/ф "Немає дороги
назад" (1)

06:50 Х/ф "Очікування пол�
ковника Шалигіна"
(1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"

13:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 12"

14:50 Т/с "Кобра"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Кобра"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Важняк"
21:30 Т/с "NCIS: полювання

на вбивцю � 9" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк �

8" (2)
23:30 Т/с "Менталіст � 4" (2)
00:30 Т/с "Закон і порядок.

Відділ особливих
справ" (2)

06:10 Т/c "Охоронець" (1)
07:00 Події
07:10 "Ранок з Україною"
09:10 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "П'ятницький. Гла�

ва друга" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Катерина Шав�
ріна � народна артис�
тка"

13:00 Т/c "Слід" (1)
14:30 Т/c "Подружжя" (1)
15:30 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:10 Т/c "Життя як воно є"

(1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
20:00 Т/c "П'ятницький. Гла�

ва друга" (1)
21:40 Т/c "Слід" (1)
23:10 Т/c "Глухар. Повер�

нення" (1)
02:00 Т/c "Успіх�2" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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Телефон 47+079

Тут може бути

Ваша

реклама
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00,
17:25 Новини

06:10, 07:05, 08:05,
09:00, 09:30,
10:35, 11:40,
23:10 Погода

06:15 Д/ф "Великі бит�
ви. Дарданелль�
ська операція"

07:15 Хочу все знати
07:30 Д/ф "Всенарод�

на актриса Н. Са�
зонова" 

08:45 Корисні поради
09:05 Підсумки дня
09:35 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"
10:40 Нехай Вам буде

кольорово!
11:50 Х/ф "Два бійці"
13:05 Х/ф "Антон Іва�

нович сердиться"
14:25 Т/с "Роксолана" 
17:15 Економічна пер�

спектива
17:45 Легка атлетика.

Чемпіонат світу
20:45 І. Попович.

"Трембітар укра�
їнської душі" 

21:00 Підсумки дня
21:25 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Від першої осо�

би
23:45 Х/ф "Чаклунка" 
00:30 Клуб гумору

06:00 "Кохання без
кордонів"

06:55, 19:30 ТСН
07:40 "Економічна

правда"
08:00 "Повне перевті�

лення. Дім за
тиждень � 4"

08:55 Т/с "Школа про�
живання"

09:55, 17:10 Т/с "Сила.
Повернення до�
дому" (1)

11:55 "Зніміть це не�
гайно"

12:55 "Не бреши мені �
4"

13:55 "Російські сімей�
ні драми"

15:00 Т/с "Тисяча і од�
на ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
20:15 "Вечірній Київ �

2013"
22:10 Х/ф "Без вини

винуватий" (2)
00:05 Х/ф "Хлопець з

Філадельфії" (2)

05:20 Т/с "Серафіма
Прекрасна"

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Но�
вини

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з
"ІНТЕРом"

09:10 Т/с "Мар'їна діб�
рова"

11:05 Д/с "Слідство
вели... з Леоні�
дом Каневським"

12:55 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружи�

мося в Україні"
16:40 Т/с "Наложниця"
18:00 Т/с "Два кольори

пристрасті"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Серафіма

Прекрасна"
23:45 Х/ф "Вагома під�

става для вбивс�
тва" (2)

02:50 "Подробиці"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті�

ком
08:20 М/ф "Чіп і Дейл �

бурундучки�ря�
тівнички" (1)

08:55 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:50 Т/с "Та, що гово�

рить з привида�
ми" (1)

13:40 Т/с "Половинки"
(1)

14:05 Т/с "Беверлі Гілз
90210. Нове по�
коління" (1)

15:00 Богиня шопінгу
17:00 У ТЕТа пара
18:00 4 весілля

19:00 Т/с "Крем" (1)
20:00 Даєш молодь!
21:00, 22:30 ТЕТ�Інтер�

нет
21:30 Бійцівський клуб
23:15 Т/с "Секс і місто"

(2)
00:10 Х/ф "Повсталий

з пекла 5. Вогня�
на прірва" (3)

05:45 Світанок
06:45, 01:40 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзви�

чайні новини з К.
Стогнієм

10:10, 13:00 Анекдоти
по�українськи

10:15, 16:30 Т/с "Агент
національної
безпеки"

12:45 Факти. День
13:05, 22:10 Т/с "Про�

курорська пере�
вірка"

14:25, 20:10 Т/с "Мор�
ські дияволи"

18:45 Факти. Вечір
23:30 Максимум в Ук�

раїні
23:55 Х/ф "Стільнико�

вий"

06:15 "Чужі помилки.
Остання шлюбна

ніч"
07:00 Х/ф "Золоте те�

ля" (1)
10:10 "Неймовірна

правда про зі�
рок"

11:55 Х/ф "Гардемари�
ни, вперед!" (1)

18:00, 22:00 "Вікна�Но�
вини"

18:20 "Неймовірна
правда про зі�
рок"

20:00 "Моя правда.
Микола Валуєв.
Мій ласкавий і
ніжний звір"

21:00 "Моя правда.
Невідомі чолові�
ки Наталі Моги�
левської"

22:25 "Зіркове життя.
Я помираю без
кохання"

23:20 "Зіркове життя.
Всі чоловіки сво
...?"

00:30 Х/ф "Арфа для
коханої"(1)

05:45 "Пекельне поба�
чення"

06:25 Teen Tіme
06:30 Аферисти
07:30, 19:00 Репортер
07:35, 19:15, 01:15 По�

года
07:40 КабріоЛіто
09:45 Т/с "Щасливі ра�

зом"
11:40, 17:55, 21:00 Т/с

"Татусеві дочки"

13:30, 14:45 Kіds Tіme
13:35 М/с "Аладдін"
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Кадетство"
19:20 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Світлофор"

(2)
23:10 Т/с "Закрита

школа" (2)

07:35 "Скептик"
08:00 М/ф (1)
10:00 "Добрий вечір,

тварини"
11:00 "Штучки"
12:35 "Орел і Решка"
13:35, 18:00 "Звана ве�

черя"
14:35 "Рандеву"
15:50 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)
17:00 "Розсміши комі�

ка"
19:00 "КВК� 2013"
21:15 "Майдан's"
00:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподар�
ки" (2)

05:45 Х/ф "Контрудар"
(1)

07:05 Х/ф "Людина в
зеленому кімо�
но" (1)

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"

12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Важняк"
14:55, 17:00 Т/с "Коб�

ра � 2. Антите�
рор"

16:45, 19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Синдром

дракона"
23:40 Х/ф "Дот" (1)
01:25 Х/ф "Чужа гра"

(2)

06:10 Т/c "Платина" (1)
07:00, 17:00, 19:00 По�

дії
07:10 "Ранок з Украї�

ною"
09:10, 13:00, 20:00 Т/c

"Слід" (1)
10:00 Т/c "П'ятниць�

кий. Глава друга"
(1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Бре�
хун"

14:30 Т/c "Подружжя"
(1)

15:30, 02:25 Щиросер�
де зізнання

16:00 Критична точка
17:10 Т/c "Життя як во�

но є" (1)
19:20 Ток�шоу "Гово�

рить Україна"
20:40 Т/c "Слід. Нічний

свідок" (1)
21:45 Т/c "Слід. Лікві�

датор" (1)
22:50 Т/c "Охоронець �

5" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

ТРК "ЕРА"
06:00 Православний

календар
06:05, 07:00, 08:00

Новини
06:10, 07:05, 08:05

Погода
06:15 Д/ф "Битва під

Марстон�Му�
ром"

07:15 Ера будівництва
07:20 Хочу все знати
07:30 Д/ф "В. Цой.

Ось таке кіно"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІО�

НАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:35 Погода
09:40 Книга.ua
10:00 "Секрети успі�

ху" з Н. Городен�
ською

10:40 Нехай Вам буде
кольорово!

11:40 Погода
11:45 Криве дзеркало
13:25 Погода
13:35 Х/ф "Безпри�

данниця"
15:00 Погода
15:10 Т/с "Роксолана" 
17:05 Останнє попе�

редження
17:30 Економічна пер�

спектива
17:40 Новини (із сур�

доперекладом)
18:00 Легка атлетика.

Чемпіонат світу
20:40 Погода
20:45 І. Попович.

"Трембітар укра�
їнської душі" 

21:00 Підсумки дня
21:20 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
22:15 Українська піс�

ня
22:55 Трійка, Кено,

Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки

23:15 Погода
23:20 Від першої осо�

би
23:55 Х/ф "Чаклунка" 
ПЕРШИЙ НАЦІО�

НАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Новини (із сур�

доперекладом)

06:00 "Служба розшу�
ку дітей"

06:05 "Територія об�
ману"

06:55 ТСН
07:40 "Економічна

правда"
08:00 "Повне перевті�

лення. Дім за
тиждень � 4"

08:55 Т/с "Школа про�
живання"

09:55 Т/с "Сила. По�
вернення додо�
му" (1)

11:55 "Зніміть це не�
гайно"

12:55 "Не бреши мені
� 4"

13:55 "Російські сі�
мейні драми"

15:00 Т/с "Тисяча і од�
на ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особли�
ве"

17:10 Т/с "Сила. По�
вернення додо�
му" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Скліфосов�

ський � 2"
22:15 "Кохання без

кордонів"
00:00 ТСН

05:20 Т/с "Серафіма
Прекрасна"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕ�

Ром"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕ�

Ром"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕ�

Ром"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕ�

Ром"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Мар'їна

діброва"
11:05 Д/с "Слідство

вели... з Леоні�
дом Канев�
ським"

12:55 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружи�

мося в Україні"
16:40 Т/с "Наложни�

ця"
18:00 Т/с "Два кольо�

ри пристрасті"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Серафіма

Прекрасна"
23:40 Т/с "Мар'їна

діброва"
01:35 Х/ф "Повернути

Віру"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійня�

та
07:30 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті�

ком
08:20 М/ф "Чіп і Дейл

� бурундучки�ря�
тівнички" (1)

08:55 Т/с "Ранетки"
(1)

10:00 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

11:50 Т/с "Та, що го�
ворить з приви�
дами" (1)

13:40 Т/с "Половинки"
(1)

14:05 Т/с "Беверлі
Гілз 90210. Нове
покоління" (1)

15:00 Богиня шопінгу

17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с "Крем" (1)
20:00 Даєш молодь!
21:00 ТЕТ�Інтернет
21:30 Бійцівський

клуб
22:30 ТЕТ�Інтернет
23:15 Т/с "Секс і міс�

то" (2)
00:10 Т/с "Американ�

ська історія жа�
хів" (3)

04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Ро�

ма"
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

10:10 Анекдоти по�ук�
раїнськи

10:15 Т/с "Агент наці�
ональної безпе�
ки"

12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�ук�

раїнськи
13:10 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
14:30 Т/с "Морські

дияволи"
16:30 Т/с "Агент наці�

ональної безпе�
ки"

18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні но�

вини з К. Стогні�
єм

20:10 Т/с "Морські
дияволи"

22:10 Т/с "Прокурор�
ська перевірка"

23:20 Х/ф "Доміно"
(2)

01:45 Несекретні
файли

05:35 "Чужі помилки.
Ціна життя"

06:20 "Все буде доб�
ре!"

08:05 "Неймовірна
правда про зі�
рок"

09:25 "Зіркове життя.
Обережно � рев�
нощі!"

10:25 "Зіркове життя.
Окільцювати зір�
ку"

11:20 Х/ф "Арфа для
коханої" (1)

13:10 "Холостяк"
16:00 "Все буде доб�

ре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про зі�
рок"

20:00 "Слідство ве�
дуть екстрасен�
си"

21:00 "Містичні історі�
ї�5 з Павлом
Костіциним"

22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя.

Народити за
будь�яку ціну"

23:20 "Битва екстра�
сенсів"

00:25 Т/с "Доктор Ха�
ус" (1)

05:40 Teen Tіme
05:45 "Пекельне по�

бачення"
06:25 Teen Tіme
06:30 Аферисти
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 КабріоЛіто
09:30 Т/с "Щасливі

разом"
11:50 Т/с "Татусеві

дочки"
13:30 Kіds Tіme
13:30 М/с "Аладдін"
14:35 Kіds Tіme

14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Кадетство"
17:55 Т/с "Татусеві

дочки"
19:00 Репортер
19:15 Погода
19:15 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Татусеві

дочки"
22:05 Т/с "Світлофор"

(2)
23:10 Т/с "Закрита

школа" (2)
01:15 Погода

07:35 "Скептик"
08:00 М/ф (1)
10:00 "Добрий вечір,

тварини"
11:00 "Штучки "
12:35 "Орел і Решка"
13:35 "Звана вечеря"
14:35 "Рандеву"
15:50 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)
17:00 "Розсміши комі�

ка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)
21:00 "Розсміши комі�

ка"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Маргоша"

(2)
00:00 Т/с "Відчайдуш�

ні домогоспо�
дарки" (2)

05:45 Х/ф "Немає до�
роги назад" (1)

06:50 Х/ф "За два
кроки від "Раю"
(1)

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"

13:00 Т/с "Важняк"
14:45 Т/с "Кобра"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Кобра"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Важняк"
21:30 Т/с "NCIS: по�

лювання на
вбивцю � 9" (2)

22:30 Т/с "CSI: Нью�
Йорк � 8" (2)

23:30 Т/с "Менталіст �
4" (2)

00:30 Т/с "Закон і по�
рядок. Відділ
особливих
справ" (2)

06:10 Т/c "Платина"
(1)

07:00 Події
07:10 "Ранок з Украї�

ною"
09:10 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "П'ятниць�

кий. Глава друга"
(1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Чет�
верта дружина"

13:00 Т/c "Слід" (1)
14:30 Т/c "Подружжя"

(1)
15:30 Щиросерде зіз�

нання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:10 Т/c "Життя як

воно є" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Гово�

рить Україна"
20:00 Т/c "П'ятниць�

кий. Глава друга"
(1)

21:40 Т/c "Слід" (1)
23:10 Т/c "Глухар. По�

вернення" (1)
02:00 Т/c "Пожежники

Чикаго" (2)
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06:00, 07:00, 08:50,
23:35 Погода

06:05 Світ правос�
лав'я

06:35 Сміх з достав�
кою додому

07:05 Панянка та кулі�
нар

07:35 Ток�шоу "Дру�
жина"

09:00 Шеф�кухар кра�
їни

09:50 Околиця
10:25 Подорожуй сві�

том з Ю. Акуні�
ною

10:50 Крок до зірок
11:45 Сім чудес Украї�

ни
11:55 Ближче до на�

роду
12:25 Золотий гусак
12:50 В гостях у Д.

Гордона
13:40 Маю честь зап�

росити
14:40 Легка атлетика.

Чемпіонат світу
18:10 Університет зі�

рок
18:55 Футбол. Чемпі�

онат України.
Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (До�
нецьк) � "Мета�
лург" (Запоріж�
жя)

19:50 Головний аргу�
мент

21:00 Підсумки дня
21:25 Баскетбол.

Чемпіонат Євро�
пи серед чолові�
ків. Фінал

22:10 Трійка, Кено,
Максима

23:40 Олімпійський
виклик

00:00 М. Поплав�
ський: Прирече�
ний на любов

06:10 Х/ф "Брудні
танці � 2" (1)

07:50 М/ф (1)
08:10 "Ремонт +"
09:00 "Лото�забава"
10:00 М/ф (1)
11:00 "Неділя з "Квар�

талом"
12:00 "Смакуємо"
12:40 "Шість кадрів"
13:05 Х/ф "Не треба

сумувати" (1)
15:05 Т/с "Милосер�

дя" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Великий пе�

карський турнір"
21:45 "Багаті теж пла�

чуть. Постскрип�
тум"

22:45 "Світське жит�
тя"

23:50 Х/ф "Тіньова
змова" (1)

01:40 Х/ф "Останній
король Шотлан�
дії" (2)

05:55 Т/с "Горобини
грона червоні"

09:25 "Школа доктора
Комаровського"

10:00 "Орел і Решка"
11:00 "Шалене весіл�

ля"
11:55 Т/с "Сімейний

детектив"
13:50, 20:25 Т/с "До�

ярка з Хацапе�
тівки�2" 

20:00 "Подробиці"
21:50 Х/ф "Ромашка,

кактус, марга�

ритка"
23:55 Х/ф "Хочу дити�

ну"
01:50 "Подробиці"

06:00 Єралаш
07:10 Малята�твійня�

та
08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішари�

ки. Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:40 М/с "Ліло і Стіч"

(1)
11:00 М/с "Фіксики"

(1)
11:45 М/с "Сердиті

пташки" (1)
11:55 М/ф "Мавпочки

мутанти�ніндзя"
(1)

13:00 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

15:45 Х/ф "Оптом де�
шевше�2" (1)

17:45 4 весілля
19:00 Королева балу�

3
20:15 4 весілля
21:35 Віталька
23:00 Т/с "Американ�

ська історія жа�
хів" (3)

00:50 Х/ф "Білі не вмі�
ють стрибати"
(2)

05:20 Світанок
06:25 Квартирне пи�

тання
07:15 Анекдоти по�ук�

раїнськи
07:35 Дача
08:45 Х/ф "Французь�

кий поцілунок"
11:00 Козирне життя

11:30 Максимум в Ук�
раїні

12:10 Х/ф "Прибульці�
2: Коридори ча�
су"

14:40 Т/с "Чорні вов�
ки"

18:45 Факти. Вечір
19:00 Замочені
20:15 "Пункт призна�

чення�3" (2)
22:10 Х/ф "Пункт

призначення�4"
(2)

23:55 Т/с "Таксі"
01:15 Х/ф "Американ�

ський психопат"
(2)

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:50 Х/ф "Гараж" (1)
08:50 "Їмо вдома"
09:55 "Караоке на

Майдані"
10:55 Х/ф "Мамочка

моя" (1)
15:00 "Містичні історі�

ї�5 з П. Костіци�
ним"

19:00 "Слідство ве�
дуть екстрасен�
си"

20:00 "Один за всіх"
22:05 Х/ф "Бажання"

(1)
00:20 Х/ф "Гараж" (1)

05:00 М/ф "Залізний
велетень"

06:20 М/ф "Щаслив�
чик Люк"

07:45 Церква Христо�
ва

08:00 Уральські пель�
мені

09:40 Хто зверху?�2

11:20 Педан�Притула
Шоу

13:00 Мачо не плачуть
14:05 Божевільний

автостоп
15:15 Т/с "Вороніни"
15:40 Х/ф "Угадай,

хто?"
18:00 Х/ф "Кілери"
20:00 Х/ф "Щира

правда"
22:00 Великі почуття
00:05 Х/ф "Дочка мо�

го боса" (2)

07:00 М/ф (1)
08:35 М/ф "Великий

фільм про
П'ятачка" (1)

09:50 Х/ф "У пошуках
скарбів Тампліє�
рів�2" (1)

11:20 Х/ф "Звільніть
Віллі" (1)

13:45 "Розсміши комі�
ка"

14:40 "КВК� 2013"
17:00 "Вечірній квар�

тал"
19:10 Х/ф "Як позбу�

тися хлопця за
10 днів" (2)

21:40 Т/с "Надпри�
родне" (2)

00:20 Х/ф "Ніч у Рок�
сбері" (1)

05:20 Х/ф "Зелений
фургон" (1)

07:40 Т/с "Синдром
дракона"

11:30 "Легенди кар�
ного розшуку".
Снайпери. Лісо�
вий Шатун

12:00 "Агенти впливу"
12:45 Х/ф "Дот" (1)

14:40 Т/с "Таємниці
слідства � 3" (1)

19:00 Т/с "По гарячих
слідах"

22:45 "Круті 90�ті"
23:45 Т/с "Криміна�

лісти: мислити
як злочинець"
(2)

01:30 Х/ф "Чужа гра"
(2)

07:00 Події
07:20 Х/ф "Мій" (1)
09:00 Ласкаво проси�

мо. Стас Михай�
лов

10:00 Герої екрана.
Улюбленці публі�
ки�2

11:00 Т/c "Злочин бу�
де розкрито" (1)

15:00 Х/ф "Мій улюб�
лений геній" (1)

19:00 Події тижня
20:00, 21:00 Т/c "Ін�

терни" (1)
22:30 Comedy Woman
23:30 Великий футбол
01:15 Т/c "Охоронець

�5" (2)
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06:00 Підсумки
06:15, 07:05, 08:55,

09:00, 23:15
Погода

06:20 Університет зі�
рок

07:10, 23:20 Концерт
"М. Таніч. Все
добре не забу�
вається"

08:15 Олімпійський
виклик

08:30 Панянка та ку�
лінар

09:05 Життя на рів�
них

09:20 Православний
вісник

09:50 Хто в домі ха�
зяїн?

10:15 Х/ф "Антон
Іванович сер�
диться"

11:40 Як Ваше здо�
ров'я?

12:40 В гостях у Д.
Гордона

13:40 Не вір худому
кухарю

14:05 Рояль в кущах
14:35 Золотий гусак
15:00 Фестиваль піс�

ні та гумору в
Коблево

17:00 Легка атлети�
ка. Чемпіонат
світу

19:20, 21:25 Баскет�
бол. Чемпіонат
Європи серед
чоловіків. Пів�
фінал

20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
22:10 Суперлото,

Трійка, Кено
00:30 Клуб гумору

06:25 "Ремонт +"
07:15 ТСН
08:00 "Світське жит�

тя"
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі

Бердс"
10:05 М/ф "Мулан �

2" (1)
12:00 "Світ навиворіт

� 2: індія"
13:05 Х/ф "Шість

днів, сім ночей"
15:15 "Шість кадрів"
16:30 "Вечірній Київ

� 2013"
18:30 "Розсміши ко�

міка � 3"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Титанік"

(1)
00:00 Х/ф "Гранична

швидкість" (2)

05:30 Т/с "Серафіма
Прекрасна"

07:20, 01:25 Х/ф
"Щастя за ре�
цептом"

09:30 "Все для ма�
ми"

10:00 "Літня кухня"
11:00 Х/ф "За сімей�

ними обстави�
нами"

13:35 Т/с "Доярка з
Хацапетівки"

17:25, 20:30 Т/с "До�
ярка з Хацапе�
тівки�2" 

20:00 "Подробиці"
21:55 Т/с "Горобини

грона червоні" 

06:00 Єралаш
07:10 Малята�твій�

нята
08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішари�

ки. Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лун�

тіком
09:40 М/с "Ліло і

Стіч" (1)
11:00 М/с "Фіксики"

(1)
11:35 М/ф "Повели�

тель Бобів. Ве�
ликий похід Ат�
тили" (1)

13:00 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

15:45 Королева ба�
лу�3

17:00 Х/ф "Нецілова�
на" (1)

19:10 Х/ф "Оптом
дешевше�2" (1)

21:10 Віталька
23:00 Т/с "Амери�

канська історія
жахів" (3)

00:50 Х/ф "Детектив
Варшавскі" (2)

05:20 Світанок
06:25 Козирне життя
06:55 Т/с "Морські

дияволи"
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
11:05 Квартирне пи�

тання
12:20 Х/ф "Стільни�

ковий"
14:15 Т/с "Чорні вов�

ки" 
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні

новини. Під�

сумки з К. Стог�
нієм

19:55 Х/ф "Пункт
призначення"
(2)

21:55 Х/ф "Пункт
призначення�2"
(2)

23:50 Х/ф "Доміно"
(2)

02:10 Х/ф "Блакитна
безодня" (2)

06:20 Х/ф "Непіддат�
ливі" (1)

07:45 "Караоке на
Майдані"

08:40 "Їмо вдома"
09:50 "ВусоЛапоХ�

віст"
10:30 Х/ф "Зіта і Гі�

та" (1)
13:50 "Зіркове жит�

тя. Я помираю
без кохання"

14:50 "Зіркове жит�
тя. Всі чоловіки
сво ...?"

16:00 "Моя правда.
Микола Валуєв.
Мій ласкавий і
ніжний звір"

17:00 "Моя правда.
Невідомі чоло�
віки Наталі Мо�
гилевської"

18:00 Х/ф "Мамочка
моя" (1)

22:00 Х/ф "Дві історії
про кохання"
(1)

00:10 Х/ф "Зіта і Гі�
та" (1)

05:20 М/ф "Зникле
рисеня"

07:00 Кухня для двох

07:50, 10:00 Ревізор
12:15 Уральські

пельмені
14:00 Люди ХЕ
14:20 Нереальна іс�

торія
15:00 Файна Юкрай�

на
15:25 Т/с "Вороніни"
17:50 Х/ф "Угадай,

хто?"
20:00 Х/ф "Кілери"
22:00 Хто зверху?�2
00:00 Х/ф "Місс Ніх�

то" (2)

07:00 М/ф (1)
09:00 М/с "Рожева

пантера і друзі"
(1)

10:00 М/ф (1)
10:55 М/ф "Великий

фільм про
П'ятачка" (1)

12:15 Х/ф "У пошу�
ках скарбів
Тамплієрів�2"
(1)

14:00 "Розсміши ко�
міка"

14:50 Пороблено в
Україні

16:20 "Майдан's"
19:10 "Вечірній квар�

тал"
21:40 Т/с "Надпри�

родне" (2)
00:20 Х/ф "Як позбу�

тися хлопця за
10 днів" (2)

06:00 Х/ф "Принцеса
на бобах" (1)

07:50 Х/ф "Я дочека�
юся" (1)

11:30 "Речовий до�

каз". Таємниця
чорного знахаря

12:00 "Головний сві�
док"

13:00 "Випадковий
свідок"

13:30 Х/ф "ДМБ � 4"
14:50 Т/с "Загарбни�

ки"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 3" (1)
23:00 "Парк автомо�

більного періоду"
23:30 Т/с "Криміналіс�

ти: мислити як
злочинець" (2)

01:20 Т/с "Закон і по�
рядок. Злочинні

наміри" (2)

06:00, 07:10 Т/c
"Бігль" (1)

07:00, 19:00 Події
07:50, 09:00 Т/c "Ін�

терни" (1)
10:00 Люблю! Че�

каю!
11:00 Х/ф "Мій" (1)
15:00, 19:20 Т/c "Чоти�

ри пори літа" (1)
23:05 Х/ф "Тан�

цюй..." (1)
00:50 Т/c "Охоро�

нець" (1)
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КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

�начальника дільниці електрогосподарства (1)
� інженера з проектно�кошторисної роботи (1)
� майстра дільниці № 1 з обслуговування будинків  

та прибудинкової території (1)
�покрівельника (1);
� електромонтерів 4,5 роз.  (2)
� робітників з благоустрою (чол.) (3)
� електрогазозварника 4,5 роз. (1)
� слюсаря з ремонту теплових мереж (1)
� слюсаря �сантехніка (1)

Тел.: 41�170, 46 � 924

У липні своє 90+річчя
святкували 

наші земляки: 

19 липня: Курач 
Василь 
Миколайович

28 липня: Гридін
Іван Архипович;

25 липня: Топченко 
Раїса Олександрівна

Найщиріші побажання здоров'я, 
радості та достатку ювілярам!

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

У першій частині реєстру визначені реєс�
тратори розрахункових операцій, дозволені
до первинної реєстрації. Тобто моделі зазна�
чених реєстраторів можуть продаватися та
використовуватися у роботі підприємців. 

До другої частини реєстру віднесено моде�
лі, первинна реєстрація яких заборонена. Це
ті апарати, які раніше перебували у викорис�
танні платників, однак вже переважно не ви�
пускаються виробниками касової техніки. 

На сьогодні у Державному реєстрі реєс�
траторів розрахункових операцій знаходить�
ся 53 моделі касової техніки, що відповіда�
ють сучасним вимогам та забезпечують пе�
редачу контрольно�звітної інформації до ор�
ганів доходів і зборів. 

З повним переліком реєстраторів розра�
хДержавний реєстр реєстраторів розрахун�
кових операцій затверджено наказом Мініс�
терства доходів і зборів України від 08.07.13
№249. 

Наказ Міністерства доходів і зборів від
04.06.13 №144 "Про затвердження Держав�
ного реєстру реєстраторів розрахункових
операцій" втратив чинність. 

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

ЗАТВЕРДЖЕНО ДЕРЖАВНИЙ
РЕЄСТР РЕЄСТРАТОРІВ

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ



ААААккккттттууууааааллллььььнннноооо ¡ÓˇÍ‡
������������������������ 99999 серпня 2013 року

Сказ � це особливо небезпечне ін�
фекційне захворювання вірусної етіо�
логії, при якому вражається централь�
на нервова система. Проти сказу не�
має ліків. Ця інфекційна хвороба зав�
жди несе смерть. 

Джерелом вірусу сказу є хвора тва�
рина (лисиці, коти, собаки, гризуни,
кажани та інші), у якої збудник починає
виділятися зі слиною вже за 10 днів до
появи ознак хвороби.

Києво�Святошинський район є
особливо неблагополучним по сказу.
За 7 місяців 2013 року зареєстровано
3 випадки сказу у тварин (кіт в садово�
му кооперативі "Мрія", телиця в с. Лу�
ка, кіт в с. Ходосівка), які нанесли уку�
си та ослинення 17 особам.

Як відбувається зараження людини?

Вірус зі слиною хворої на сказ тва�
рини при укусі або ослиненні потрап�
ляє через пошкоджену шкіру в нервові
клітини, там розмножується, поступо�
во рухаючись до головного мозку
(ЦНС). Через певний час (так званий
інкубаційний період) у зараженої лю�
дини з'являються симптоми хвороби:
головний біль, підвищення температу�
ри тіла, почуття страху, пригніченості,
напади задухи, коли хворий навіть ба�
чить воду (гідрофобія). Смерть насту�
пає від паралічу дихального центру.

Тривалість інкубаційного періоду
(час від зараження до появи ознак хво�
роби) залежить від місця проникнення
вірусу в організм людини, характеру
травм, стану імунної системи організ�
му тощо, складає від 2�х місяців до 1
року.

Але не треба чекати проявів сказу.
Єдине, що може врятувати життя

людини, яка контактувала з хворою

на сказ твариною (укуси, ослинен+

ня) + це введення антирабічного

імуноглобуліну та подальше прове+

дення екстреної профілактики зах+

ворювання антирабічною вакци+

ною.

Надзвичайно важливо в разі укусу
або ослинення будь�якою твариною
негайно провести правильно первинну
обробку рани: рясно промити водою з
милом (або детергентом), потім краї
рани обробити 70 % спиртом або 5 %
настоянкою йоду.

Але краще за все не допускати цього
контакту, виконуючи заходи профілак�
тики сказу:

1. Дотримуватись правил утримання
домашніх тварин, а саме: для власних
собак облаштовувати вольєри або
тримати їх на прив'язі; в разі появи у
домашньої тварини будь�яких симпто�
мів хвороби або її загибелі, негайно
звертайтеся до ветеринарного лікаря;
1 раз на рік необхідно проводити щеп�
лення домашніх тварин проти сказу.

2. У разі травми (укус, ослинення),
нанесеної здоровою або хворою тва�
риною, терміново звертайтеся до ме�
дичного працівника, який надасть Вам
першу допомогу, направить в антира�
бічний кабінет поліклінічного відділен�
ня Центральної районної лікарні Киє�
во�Святошинського району. В неробо�
чий час потрібно звернутись до прий�
мального відділення.

3. Всі рекомендації та призначення
лікаря�рабіолога (травматолога) необ�
хідно виконувати своєчасно.

4. При виявленні на території району
трупів тварини, зателефонуйте до ве�
теринарної служби району: т. 52�379.

5. Не контактуйте з безпритульними
собаками, котами та іншими тварина�
ми та постійно навчайте дітей прави�
лам безпечної поведінки з тваринами.

Не будьте байдужими до свого

життя та здоров'я !!!

Ковтун О. В., лікар+епідеміолог 

Києво+Святошинського районного

управління ГУ ДСЕС

у Київській області

ОБЕРЕЖНО,СКАЗ!ОБЕРЕЖНО,СКАЗ!

Як бачимо, прикладів додаткового
оподаткування багатих вистачає на�
віть у найбільш забезпечених, розви�
нених і демократичних країнах. 

Україні давно слід запровадити збір
на купівлю кожної речі класу люкс, то�
му що при визначенні загальної ціни
майна олігархи зможуть занижувати
вартість ексклюзивної раритетної
техніки або меблів. 

Новий проект закону про податок
на багатство Міністерство фінансів
підготувало ще взимку. За словами
експертів, у цьому документі були
виправлені помилки, що допущені в
попередніх редакціях, тому прийняти
його депутати можуть вже до кінця
року.

На думку аналітиків, парламент від�
хиляє раніше підготовані законопро�
екти, бо багатії всіляко намагаються
відтермінувати введення нового по�
датку. Цим користуються парламент�
ські лобісти інтересів найбільш за�
безпечених людей країни. Вони про�
довжують купувати розкішні яхти,
елітні автомобілі, годинники за ціною

двокімнатної квартири в центрі Києва
та ювелірні прикраси вартістю у три�
чотири річні доходів пересічного ук�
раїнця.

Частково проблему міг би вирішити
податок на нерухомість, що набрав
чинності цього року, але його дію та�
кож відстрочено. Хоча, на думку ана�
літиків, саме по собі оподаткування
нерухомості не змусить багатих меш�
канців Київщини платити більше. Тов�
стосуми знайшли безліч способів від
нього ухилитися. Наприклад, офор�
мили спільне зі своїми родичами во�
лодіння маєтками. Крім того, суми
збору за елітні вілли за виміром бага�
тіїв є просто сміховинними.

А ось поповнювати податками бюд�
жет повною мірою, тим самим забез�
печуючи ефективну адресну підтрим�
ку найбільш незахищених верств на�
селення, багатії почнуть лише тоді,
коли в країні почне діяти абсолютно
чіткий, зрозумілий закон про податок
на розкіш, у якому немає лазівок.

Анатолій Ануфрієв

ЧИ БУТИ ПОДАТКУ 

НА РОЗКІШ?

Щорічно у всьому світі від сказу помирають від 55 до 70 тисяч

людей. Більшу частину жертв цієї особливо небезпечної смертельної

хвороби складають діти у віці до 15 років в регіонах, де не використовують

антирабічну вакцину.

Відновити соціальну справедливість у суспільстві поже допо+

могти податок на предмети розкоші, які не є необхідними для життя. Ук+

раїнським нововведенням це не стане. Такі податки на багатство сьогод+

ні є в багатьох країнах. За даними інтернет+порталу Finance Business

Service, податок на розкіш існує в Данії, Швеції, Великій Британії. Окре+

мий збір при купівлі елітних речей сплачують у Швейцарії, Голландії, Іс+

панії, Китаї. В одній з ключових країн Євросоюзу + Франції + діє спеціаль+

ний податок на майно, ціна якого перевищує 800 тисяч євро.

ЛИСТ В НОМЕРЛИСТ В НОМЕР
Ми, мешканці будинків № 74 та

76 по вулиці Молодіжній, хочемо

висловити щиру вдячність депутату

Боярської міської ради Арчакову

Андрію Миколайовичу. Він завжди

відгукується на наші прохання і

приходить на допомогу у скрутну

хвилину.

Так, ми неодноразово зверталися до
керівництва КП "Боярське ГВУЖКГ" з
проханням про знесення аварійних
елементів дитячого майданчика: гірки
та гойдалки. А у відповідь � жодної ре�

акції. З цим же проханням ми зверну�
лися до Андрія Арчакова. Він негайно
відреагував і прибрав небезпечну спо�
руду. Також допоміг зрізати сухі гілля�
ки, які нависали над дитячим майдан�
чиком, привіз пісок на майданчик та
землю, щоб засипати нерівності ґрун�
ту.

Дякуємо Андрію Миколайовичу за
співпрацю, порозуміння, чуйність та
людяність.

Від імені мешканців будинку № 74

Наталія Коляда

Під час спекотних днів для попе+

редження виникнення пожеж у

природних екосистемах, захисту

населених пунктів, потенційно не+

безпечних об'єктів населенню міс+

та потрібно дотримуватись певних

правил поведінки, а саме:

Упродовж пожежонебезпечного пе�
ріоду забороняється:

� розведення багать у лісі;
� заїзд на територію лісового фонду

транспортних засобів та інших меха�
нізмів, за винятком тих, що використо�
вуються для лісогосподарської мети;

� відвідування хвойних насаджень
при підвищеному класі пожежної не�
безпеки (надзвичайна небезпека); 

� палити, кидати у лісі непогашені
сірники, недопалки;

� експлуатувати машини та інші ме�
ханізми з несправною паливною та
іскрогасною системою.

Підприємствам, установам, органі�
заціям (незалежно, від виду їх діяль�
ності, форм власності та громадянам
забороняється: 

� випалювати траву та інші рослинні
рештки на землях лісового фонду, а
також на інших земельних ділянках,
що  знаходяться безпосередньо біля
лісу; 

� залишати під час будівництва до�
ріг, газопроводів, мереж електропе�
редачі, зв'язку, радіофікації, інших ко�
мунікацій та об'єктів деревні залишки
і горючі матеріали;

� звалювати та спалювати у лісових
насадженнях сміття, будівельні за�
лишки, побутові та горючі відходи то�
що;

� здійснювати у лісі без узгодження
з постійними лісокористувачами ро�
боти з використанням вибухових та
інших горючих речовин.

УВАГА!

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на замі+
щення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

$ спеціаліста 1 категорії по зверненнях (1 штатна одиниця)
$ головного спеціаліста по організації роботи ради (1 штатна одиниця, на пе$

ріод відпустки по догляду за дитиною основного працівника)
Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного про�

фесійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа�
ліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж ро�
боти за фахом в інших сферах не менше 5 років. Досконале знання державної
мови, вміння працювати за комп'ютером.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантної посади державного
службовця конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Консти�
туції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про
засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

Для участі в конкурсі подаються документи: заява про участь у конкурсі; за�
повнена особова картка (форма П�2 ДС) з відповідними додатками; 2 фото�
картки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту; декларація про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, копії
паспорта і військового квитка; медична довідка про стан здоров'я особи, яка
претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування за формою № 133/о, затвердженою наказом Мініс�
терства охорони здоров'я України від 30.07.2012 № 578; номер ідентифікацій�
ного коду.

Термін подання документів: протягом 30 календарних днів з дня оголошення
про проведення конкурсу. За довідками звертатись за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська,13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок: 43+241, 41+705

ОГОЛОШЕННЯ

директора 
Боярського навчально+

виховного комплексу "Гімназія + 

загальноосвітня школа І ст." 

ССУУШШККОО  
ССввііттллааннуу  ММииккооллааїїввннуу

З повагою, міський голова Тарас Добрівський, 
виконавчий комітет Боярської міської ради, 

громада міста та колектив редакції "Боярка+інформ"

ВІТВІТАЄМО АЄМО 
З 60+РІЧНИМЗ 60+РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМЮВІЛЕЄМ
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З відкриттям першої персо�
нальної виставки Марину ві�
тали представники Боярської
мистецької еліти, друзі, рідні
та близькі. А директор музею
Любов Кравченко у своєму ві�
тальному слові детально зу�
пинилася на сторінках історії
Боярки, які пов'язані з ім'ям
Миколи Островського. І не
лише тому, що Марина Жигу�
ліна народилася в Боярці.
Справа в тому, що Марину
Леонідівну дійсно без пере�
більшення можна назвати,
даруйте за стандарти, "люди�
ною корчагінської долі". 

Свого часу після закінчення
музичної школи Марині про�
рокували зіркове майбутнє,
називаючи її однією з кращих
піаністок Києва. Та тяжка хво�
роба завадила здійсненню

пророцтв і не дозволила зай�
матися улюбленою справою.
Тож довелося дівчині шукати
інший шлях у житті. 2000 року
Марина закінчила Чернігів�
ське духовне училище, слу�
жила псаломщиком�реген�
том у парафіях Чернігівщини.
Саме в храмах Марина поз�
найомилася з вишивальниця�
ми і, коли хвороба загострю�
валася, за порадою подруги
взялася за вишивку. 

З 2010 року вишивання бі�
сером православних ікон ста�
ло не просто головним занят�
тям, а й засобом боротьби з

хворобою та особистим шля�
хом до Бога та людей. Адже
багато своїх вишитих ікон
Марина Жигуліна подарувала
храмам і монастирям Києва
та Чернігова. 

"Закінчивши духовне
училище, я не могла пов�
ністю реалізувати себе.
Лише праця над іконами
дала мені надію у те, що
прояв мого світосприйнят�
тя сподобається людям і
принесе їм якусь користь.
Можливо, хтось навіть за�
хоче придбати таку ікону,
буде молитися на неї та от�
римає від Бога те, чого він
просить і найбільше потре�
бує. Можливо, ікони допо�
можуть комусь у знайти
щось хороше, добре, світ�
ле", � вважає Марина Жи�
гуліна. 

Майстриня бажає спробу�
вати себе також у вишиван�
ні картин, наприклад, глад�
дю чи хрестиком або у виго�

товленні мініатюр та прикрас з
бісеру.

Хоча й не склалася музична
кар'єра Марини Жигуліної, та
музика, як родинний оберіг,
продовжує звучати в серці й

долі майстрині�вишиваль�
ниці. Дякуючи відвідува�
чам виставки за те, що
розділили цю маленьку
радість майстрині, родин�
ний хор у складі мами, ба�
бусі, 11�річного сина та
священнослужителя Ада�
ма � рідного брата Мари�
ни Жигуліної � виконав
для всіх присутніх "Мно�
гая літа". 

А коли "офіційна" части�
на закінчилася, Марина
запросила своїх гостей до

сусідньої зали і сіла за рояль.
Старовинний рояль ожив. А у
її музиці всі присутні почули і
світлу надію, і виклик жорсто�
кій долі, і прагнення до твор�
чого життя на користь людям.

І здалося на мить, що раптом
ледь помітно всміхнулася од�
на з 14 представлених на
виставці ікон "Свята мучени�
ця Марина" � покровителька
майстрині перед Богом і
людьми. 

На згадку про свою першу
персональну виставку Мари�
на отримала раритетну книгу
"Боярка: історико�краєзнав�
чий нарис" з побажанням
творчих злетів, життєвого
розквіту, здоров'я, миру, доб�
ра та Божого благословення.
Звісно ж, за давньою й доб�
рою музейною традицією, � з
автографами всіх присутніх. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

СТРАЖДАННЯ Й ВІРА – 

ТВОРЧОСТІ ОСНОВА
Нещодавно в Боярському краєзнавчому музеї від+

булося відкриття виставки ікон, створених талановитою

вишивальницею бісером Мариною Жигуліною. 

Переживши свого Сина Ісуса на кіль�
ка десятиліть (точний вік успіння Бого�
родиці не встановлено), Діва Марія
провела цей час у подвигах молитви і
посту. Одного разу під час молитви на
місці вознесіння Христа їй з'явився ар�
хангел Гавриїл, який повідомив, що че�
рез три дні вона відійде до Бога.

Успенський піст починається через
місяць після Петрового посту. Встанов�
лений перед великими святами � Пре�
ображенням Господнім та Успінням Бо�
жої Матері і триває два тижні.

У бесіді Льва Великого, проголоше�
ній ним приблизно 450 року, ми знахо�
димо безпосереднє посилання на Ус�
пенський піст: "Церковні пости протя�
гом року розташовані таким чином, що
для кожної пори року встановлений
свій особливий закон утримання. Так,
для весни весняний піст � у Чотириде�
сятницю, для літа літній � у П'ятидесят�
ницю (Петрів піст), для осені осінній � у
сьомому місяці (Успенський), для зими
� зимовий (Різдвяний)".

Святий Симеон Солунський пише,
що "піст у серпні встановлений на
честь Божої Матері Слова, Яка, дові�

давшись про Свою
смерть, продовжувала
подвизатись і поститись
за нас, хоча, свята і непо�
рочна, Вона могла не ро�
бити цього; а особливо
молилась Вона про нас,
коли мала намір перейти
від земного життя до не�
бесного, і коли Її блаженна душа мала
через Божественного Духа з'єднатися
з Її Сином. Тому і ми повинні поститися
й оспівувати Її, наслідуючи життя Її і
спонукаючи Її тим молитися за нас.
Утім, деякі стверджують, що цей піст
встановлений на честь двох свят � Пре�
ображення й Успіння. І я також вважаю
за необхідне спомин цих двох свят, од�
ного � що подає нам освячення, та ін�
шого � умилостивлення та предста�
тельство за нас".

Остаточне встановлення Успенсько�
го посту відбулося на Константино�
польському Соборі 1166 року.

Під час посту Церква пропонує по�
мірне вживання їжі та пиття, причому
їжі не скоромної, а пісної. Щоб посла�
бити в нас пристрасні позови плоті, які

викликає надмірне
та солодке харчу�
вання тіла, але так,
щоб не зовсім роз�
слабити нашу ті�
лесну природу, а
навпаки � зробити
її легкою, міцною і
здатною підкоря�
тися духу та з ба�
дьорістю викону�
вати його вимоги.

Успенський піст
не такий суворий,
як Великий, але
суворіший, ніж

Петрів та Різдвяний пости. 
Піст духовний безперечно пов'яза�

ний з постом тілесним на зразок того,
як душа наша поєднується з тілом,
проникає його, оживляє і становить з
ним одне ціле, як душа і тіло, поєдную�
чись, складають людину. Постуючи ті�
лесно, нам у той же час необхідно пос�
титися і духовно.

Успенський піст супроводжують три
свята: 14 серпня � день пам'яті святих
мучеників Маковеїв, так званий "медо�
вий Спас" (згідно традиції цього дня
освячується мед); 19 серпня � Преоб�
раження Господнє, у народі � "яблуч�
ний Спас" (освячуються фрукти), а за�
вершується він великим святом Успін�
ня Пресвятої Богородиці, що відзнача�
ється 28 серпня.

ВІД МАКОВІЯ ДО ПЕРШОЇ

ПРЕЧИСТОЇ
Єдиний із присвячених Божій Матері постів +

Успенський + починається 14 серпня. Він встановле+
ний на згадку про Успіння (кончину) Богородиці 48
року нашої ери. У тексті Біблії не йдеться про місце й

обставини смерті Діви Марії. 

СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ 

ВИДАТНОЇ ЛЮДИНИ

Рік тому, 14 серпня, передчасна

смерть обірвала життя лікаря від Бога,

завідуючого хірургічним відділенням

Києво+Святошинської районної цен+

тральної лікарні, хірурга 

Віталія Сергійовича Королюка. 
Його оптимізм, щира любов до лю+

дей, невичерпна енергія, готовність у

будь+який момент прийти на допомогу

тому, хто цього потребує, були і зали+

шаються взірцем для всіх, кому пощас+

тило зустріти Віталія Сергійовича на

своєму життєвому шляху. 

Ми глибоко сумуємо за тобою + неор+

динарним, світлим батьком зі щирою

душею, ніжно люблячим чоловіком…

Усе те найкраще, що є в наших душах +

від тебе.

Ми пам'ятаємо тебе… 

ТВОЯ РОДИНА 
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ОВЕН
У другій декаді серпня Овнам знадобиться вміння

швидко оцінювати ситуацію та на неї реагувати � це
дозволить вчасно скористатися сприятливими мож�
ливостями і не проґавити своє щастя. Але існує не�
безпека, що успіхи закрутять голову, і ви можете ста�
ти надто зарозумілими. Те ж саме можна сказати і
про особисте життя: чим менше будете критикувати
кохану людину, тим краще. 

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий період для врегулювання відносин з
людьми. Представники цього зодіакального сузір'я
стануть більш енергійними, товариськими, рішучими.
Тельці стануть буквально фонтанувати блискучими
ідеями. Сприятливий час для розважальних поїздок і
подорожей, які допоможуть Тельцям відволіктися від
проблем, розслабитися і відновити душевну рівнова�
гу.

БЛИЗНЮКИ

Хороший час для зміцнення відносини з домочад�
цями і вирішення проблем близьких родичів. Прояв
особистої ініціативи у фахових питаннях не принесе
бажаного результату, а навпаки, може викликати нев�
доволення у начальства, тому бажано вести себе
скромніше і чекати сприятливого періоду для актив�
них дій. Романтики буде достатньо, але відносини
навряд чи стануть розвиватися серйозно.

РАК

У цей період у багатьох Раків з'являться нові до�
машні або професійні обов'язки, виконання яких ви�
магатиме великих витрат часу і сил. Якщо ви пра�
вильно побудуєте свій режим дня, то цілком зможете
викроїти час і на особисте життя, і на розваги, і на від�
починок. На любовному фронті у Раків особливих змін
не передбачається.

ЛЕВ

Багато Левів будуть вести світський спосіб життя,
постійно перебувати серед людей і уважно прислуха�
тися до всього, завдяки цьому вони дізнаються про
те, що згодом зможуть використовувати на благо со�
бі. У питаннях любові Левам слід проявляти актив�
ність та ініціативність. Вашими головними козирями в
боротьбі за серце коханої людини будуть притаманні
вам романтизм і широта душі.

ДІВА

Цей період змусить Дів стати більш активними і під�
приємливими. Події стануть розгортатися досить
стрімко і можуть прийняти несподіваний оборот. Для
багатьох із Дів період принесе великі життєві зміни, як
в особистому житті, так і в сфері роботи та кар'єри.
Любовні зв'язки і подружні відносини будуть відрізня�
тися теплом, романтикою і повним взаєморозумінням.  

ТЕРЕЗИ

Період сприятливий для самореалізації та самов�
досконалення. До будь�яких проблем Терези будуть
підходити творчо, вишукуючи нові, оригінальні шляхи
і методи їх вирішення. Цей період віщує нові корисні
знайомства, а також отримання з різних джерел важ�
ливої і потрібної інформації, яка стане в нагоді в май�
бутньому. Вдалий час для налагодження взаєморозу�
міння з коханою людиною.

СКОРПІОН

Період принесе Скорпіонам приплив сил і енергії.
Скорпіони відчують великий творчий підйом, що
вплине на результат їх роботи. Можливо, що Скорпіо�
нам доведеться надати посильну допомогу і підтрим�
ку друзям, які потрапили в складну ситуацію. Це до�
поможе зміцнити відносини з друзями і заручитися їх
підтримкою на майбутнє. 

СТРІЛЕЦЬ
Сприятливий час для продуктивного спілкування,

для зав'язування нових стосунків, а також для участі в
колективних заходах. Намагайтеся проявляти напо�
легливість і цілеспрямованість � ці якості допоможуть
вам досягти поставлених цілей! Це ж можна сказати і
про особисті відносини: ваша завзятість обов'язково
буде винагороджена. 

КОЗЕРІГ

Цей період віщує Козерогам появу проблем у від�
носинах з оточуючими: можливі розбіжності, образи,
суперечки, раптові розриви стосунків. Щоб уникнути
подібних неприємностей, слід взяти під контроль свої
емоції і не зривати на близьких людях свій поганий
настрій. Для особистих стосунків цей період досить
складний, тому їх близьким доведеться запастися
терпінням, витримкою і поблажливістю. 

ВОДОЛІЙ

Період принесе заплутаність у справах і особистих
відносинах. Щоб уникнути помилкових вчинків, не
слід приймати важливих рішень самостійно � краще
звернутися за порадою до людей, яким можна дові�
ряти. На роботі Водолії можуть постраждати від не�
справедливого ставлення з боку начальства, зате ко�
леги нададуть допомогу. У цей період особисте життя
якщо й піднесе вам сюрпризи, то лише приємні. 

РИБИ
Риби можуть розраховувати на успіх у ділових пе�

реговорах і нових партнерських починаннях. Можли�
во, в цей період Риби будуть втомлюватися від над�
лишку спілкування і потребуватимуть повноцінної ре�
лаксації. Постарайтеся більше часу проводити нао�
динці з собою, але для цього вам слід дещо звузити
коло свого спілкування і перестати витрачати час на
порожні розмови з приятелями. 

ГОРОСКОП
9 серпня � 23 серпня


На станції швидкої допомоги теле�

фонний дзвінок:
� Швидка? Негайно приїздіть. Наш

друг штопор проковтнув!
Через десять хвилин:
� Швидка? Усе гаразд, ми знайшли

інший штопор.


Що таке чоловічий стриптиз по�ан�
глійськи? Це коли джентльмен під му�
зику Стінга повільно… послаблює ву�
зол краватки.


Беручи від життя все, про всяк ви�

падок запам'ятай, де і що брав.


Білі полоски на чорних шкарпетках вико�
нують функцію індикаторів забруднення.


� Як ти позбавився від тарганів?
� Та я китайський олівець купив.
� То й що? Вимерли?
� Ні, сидять тихенько в куточку, ма�

люють…


На своїх помилках учаться, а ось на
чужих � кар'єру роблять.


Як правило, люди не хочуть жити

краще. Вони просто хочуть грошей.


У військкоматі перевіряють зір. Лікар:
� Ти бачиш третій рядок згори?
� Ні!
� Це було не запитання.


� Хто придумав канкан?

� Пристаріла дружина одного ков�
боя, яка ніяк не могла залізти на коня.


� Коли ви народилися?
� П'ятого жовтня.
� Якого року?
� Кожного.


Бригадир вантажників Петренко

виплигнув з 9�го поверху, коли дізнав�
ся, що рояль потрібно було занести в
інший під'їзд. 


Мене дружина називає мавпою…

Мабуть, тому що від мене вже пішло
кілька людей.


Час � кращий лікар, але поганий

косметолог.

Усміхніться
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Міська бібліотека для ді+

тей (вул. Молодіжна, 77)

оголошує конкурс 

“ЮНІ ТАЛАНТИ 
БОЯРКИ”. 

Конкурс проводиться з
1 серпня по 1 жовтня
2013 р. за номінаціями:

1. Образотворче мис+
тецтво.

2. Декоративно + ужит+
кове мистецтво.

3. Літературна твор+
чість (прозовий, поетич+
ний твір).

4. Книжка+саморобка.
Всіх бажаючих про+

симо взяти активну
участь

Адміністрація бібліотеки

ШУКАЄМО  ТАЛАНТИ!

провідного інженера 
КП "БГВУЖКГ"

з питань організації керування
виробництвом та роботи 

з населенням 

ШШ ЕЕ ЛЛ КК ОО ВВ СС ЬЬ КК ОО ГГ ОО
ЛЛееооннііддаа  ААррккааддііййооввииччаа

З повагою, міський голова Тарас Добрівський, 
виконавчий комітет Боярської міської ради, 

колектив КП "БГВУЖКГ", 
громада міста та колектив редакції "Боярка+інформ"

ВІТВІТАЄМО АЄМО 
З 65+РІЧНИМЗ 65+РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМЮВІЛЕЄМ

� У світовому індексі благодій�
ності беруть участь 153 країни, де
Україна, на жаль, � на 151�му "по�
чесному" місці (третьому з кінця). У
розвинених країнах законом пе�
редбачено податкові пільги для
людей, які жертвують частину своїх
доходів чи заощаджень на добро�
чинність. Там волонтерство заохо�
чується при вступі до вищого нав�
чального закладу або при влашту�
ванні на роботу і надавати допомо�
гу � престижно. 

У нас же � все інакше. Благодій�
ність в Україні не регулюється мо�
рально�етичним кодексом і не під�
тримується з боку держави зако�
нодавчо. 

У світі престижно жертвувати
кошти на добру справу. Американ�
ські мільярдери Уоррен Баффетт і
Білл Гейтс, щоб спонукати найба�
гатших людей планети жертвувати
велику частину своїх статків на фі�
лантропію, в червні 2010 року укла�
ли між собою "Клятву дарування",
згідно з якою вони віддають поло�
вину своїх доходів (не менше 50 %)
на благодійність. Станом на лютий
2013 до цієї клятви приєдналися
105 мільярдерів з усього світу, се�
ред них: Майкл Блумберг, Джордж
Лукас, Девід Рокфеллер, Майкл
Цукерберг і, що дуже тішить, украї�
нець Віктор Пінчук.

Пожертва � це добре. Але важли�

во, куди підуть ці кошти. Я особис�
то не підтримую ідею збору гро�
шей для дитячих будинків. На мою
думку, більшість з таких пожертв �
це фарс з боку підприємців, спро�
ба не зробити, а "купити" добру
справу, аби заспокоїти совість. Ди�
тина, потрапивши до дитбудинку,
через асоціальну поведінку батьків
(алкоголізм чи наркоманія) зали�
шається одна. І коли в сім'ї трапля�
ється така біда � страждає дитина. 

Згадайте себе дитиною. Що для
вас було важливим настільки, що
ви віддали б усі іграшки, тільки б не
втратити це? Батьки нас люблять і
піклуються про нас. Поруч є мама і
тато, які підкажуть, втішать, під�
тримають. Чи можна замінити це
новою іграшкою? Якщо ваше сер�
це не зачерствіло, тоді прийдіть у
дитбудинок і проведіть хоча б
якусь годинку з дитиною, пограй�
теся з нею, вислухайте її, станьте
їй другом. 

Маєте бажання допомогти мате�
ріально � пожертвуйте кошти реа�
білітаційному центру, де від алко�
голізму та наркоманії безкоштовно
лікують чиїхось батьків чи дітей.
Міжнародний благодійний фонд
"Прозріння" підтримує один з та�
ких реабілітаційних центрів. Його
працівники були свідками возз'єд�
нання сотень сімей після реабіліта�
ції та початку нового щасливого

життя. Траплялося, що і в ребцен�
трі народжувалися сім'ї, які донині
тримаються разом, мають дітей і
допомагають іншим знайти своє
місце в світі, свій шлях і слідувати
йому.

Багато залежних людей самі ро�
зуміють, що їм потрібна допомога.
Але не кожен може дозволити собі
лікування в приватній клініці або
недовіряє безкоштовним реабілі�
таційним центрам при церквах. Ми
прагнемо допомогти, щоб якнай�
більше людей отримали шанс. 

Допомога у центрі не обмежуєть�
ся курсом реабілітації, ми турбує�
мося про колишніх залежних і після
лікування. По можливості, допома�
гаємо їм влаштуватися на роботу.
Через обставини, що склалися, ре�
абілітаційний центр залишився без
приміщення. Але вже розпочато
будівництво нового приміщення
реабілітаційного центру. Коштів
недостатньо і ми потребуємо до�
даткової допомоги. Будемо вдячні
за все: будівельні матеріали, меб�
лі, техніку та інше. 

Найбільше багатство нації � сус�
пільство, в якому кожен думає не
тільки про свої потреби, а й про
нужденних та тих, кому пощастило
менше. Адже в цьому світі багати�
ми нас робить не те, що ми отри�
муємо, а те, що ми віддаємо.

Серед нас є чимало людей, які допомагають ближнім, і роблять це за покликом серця. Одна із них +

наша землячка Анна Семенова, координатор Міжнародного благодійного фонду "Прозріння". Цей фонд

допомагає нужденним людям, які потрапили у складну життєву ситуацію, а також займається відроджен+

ням духовних і моральних цінностей, вихованням свідомості населення. Саме про це ми й попросили роз+

повісти нашу співрозмовницю читачам газети "Боярка+інформ".

БЛАГОДІЙНІСТЬ + ЦЕ ЗДАБЛАГОДІЙНІСТЬ + ЦЕ ЗДАТНІСТЬ ТВОРИТИ ДОБРОТНІСТЬ ТВОРИТИ ДОБРО
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Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50
095-277-22-27

Кожен чоловік має право
виглядати стильно і красиво. Ма+
газин чоловічого одягу
"VLADLEN", який розташований
на території ТЦ "Молодіжний",
робить цю справу доступною.

Тут вже понад десять років дба�
ють про те, щоб кожен чоловік,
незалежно від віку та
власних статків, зміг об�
рати собі одяг згідно до
свого смаку та
уподобань. Так,
молодий чоловік
може підібрати
собі стильний
одяг та модні ак�
сесуари, чоловік
старшого віку �
костюм чи со�
рочку, школяр �
потрібну форму,
а наречений, після
придбання вбрання, не зали�
шить байдужим жодного гостя на
весіллі.

Отже, магазин "VLADLEN" про�
понує своїм постійним та новим
клієнтам усе, що потрібно справж�

ньому чоловікові:
костюми, сорочки,
аксесуари, верхній
одяг, взуття тощо.
Асортимент магази�
ну складає продук�
ція провідних віт�
чизняних, італій�
ських та турецьких

виробників.
Головна перева�

га торговельного
закладу � тут
вдалося в умо�
вах одного
магазину по�

єднати кла�
сичну продук�

цію для ділових
чоловіків з ураху�
ванням смаків су�
часної молоді.

Адміністрація торговельного
закладу рада повідомити чита�

чам газети "Боярка�інформ", що у
зв’язку з наближенням нового
навчального року впродовж одно�
го місяця � з 9 серпня по 8 верес�
ня � магазин проводить акцію.

Для того, щоб скористатися нею,
слід вирізати з газети акційний
купон і пред'явити його в магазині
під час здійснення покупки, щоб
отримати знижку. Скористатися
купоном може кожен відвідувач.

Тож не зволікайте і приємно+
го вам шопінгу!

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТААААЧЧЧЧ ІІІІ     ГГГГАААА ЗЗЗЗ ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ !!!!
Кожного дня багатьом з нас доводиться святкувати

визначні події: дні народження, весілля, народження
дітей, ювілеї тощо.

Ми запрошуємо усіх бажаючих вітати винуватців цих
подій на сторінках газети.

Подібна публікація в газеті буде цікавим додатком у
сімейних архівах.

Отож, не зволікайте, звертайтеся до нас за телефоном: 47�07947�079.

ÂÅËÈÊÀ ËÎÃ²ÑÒÈ×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

ÇÇÀÀÏÏÐÐÎÎØØÓÓªª  ÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÁÁÎÎÒÒÓÓ
різноробочих на склад:

����комплектувальники (нічники)
����збиральники (нічники)

����контролери (нічники)
����вантажники (день)
����прийомщик (день)

З/П від 4000 грн
тел. 098+467+64+43, Андрій 

(дзвонити після 11:00)
тел. 097+872+88+54, Олексій

(дзвонити після 21:00)
тел. 044+599+56+85, Наталія 

(дзвонити 9:00�17:00)
����водій експедитор  + 

З/П  6000 грн
тел. 098+791+81+02 

(дзвонити 10:00 �17:00)
МіСЦЕ РОБОТИ: 

Києво�Святошинський район, 

с. Петрівське, вул.  Аграрна, 1

Свідоцтво про право власності на житло,

видане Київським виробничим рибокомбіна+

том  на квартиру в с. Забір'я по вул. Гонча+

ренка 9, кв. 17 у спільну сумісну власність на

ім'я Бобок Микола Сергійович (1/4), Бобок

Тетяна Андріївна (1/4), Бобок Віталій Мико+

лайович (1/4), Бобок Олександр Миколайо+

вич (1/4) згідно з розпорядженням від 17 бе+

резня 1994 року № 93 КМБТІ та запису в ре+

єстраційній книзі за № 25/17, вважати не+

дійсним.

""VVLLAADDLLEENN""   

   ТТЕЕРРИИТТООРРІІЯЯ  ЧЧООЛЛООВВІІЧЧООГГОО  ССТТИИЛЛЮЮ

Свідоцтво про право власності на нерухо+

ме майно, видане Крюківщинською сіль+

ською радою на ім'я Андріюк Яни Миколаїв+

ни та Андріюка Віталія Володимировича се+

рія ЯЯЯ № 086677 від 24.03.2003 року, вва+

жати недійсним.

Втарчений військовий квиток НУ 9604817,

виданий на ім'я Терепіщі Світлани Миколаїв+

ни, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на

ім'я Філатова Володимира Юрійовича серія

УН № 0981950 від 28.06.1994 року, вважати

недійсним.

МІЖНАРОДНІЙ ТРАНСПОРТНО'
ЕКСПЕДИТОРСЬКІЙ КОМПАНІЇ

для роботи на складі потрібні

водії погрузчика,
штабелерщики, комірники.

Склади знаходяться в с. Білогородка.

Основні вимоги:
Чоловіки до 55 років.
Досвід роботи від 1 року, наявність посвідчення

штабелерщика. відповідальність, чесність, уважність,
вміння працювати в команді. Відсутність шкідливих звичок.

Достойний рівень заробітної плати.

За більш детальною інформацією звертатися 

за тел. 067 329 98 81 (Сергій Іванович).

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ
ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ БОЯРКИ!

У нашому місті за адресою: 

вул. Шевченка, 24+б 

ПРАЦЮЄ АПТЕКА.
До Ваших послуг широкий

асортимент лікарських засобів. 

Для пільгових категорій

населення діють знижки, а також

послуга попереднього

замовлення ліків.
Аптека працює з 8:00 до 21:00. 
Телефон: (044) 332'86'43

Відкрийте для себе нову можливість 

примножити свій капітал

wwwwww.insta.or.insta.org.uag.ua
(*приватний трейдер)

ІІННВВЕЕССТТУУЙЙТТЕЕ  ВВИИГГІІДДННОО
ТТАА  ННААДДІІЙЙННОО
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