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За словами завідуючої ДНЗ Клавдії
Пшонної, за рахунок коштів міського
бюджету виконано капітальний ремонт
приміщення, придбано меблі, м'який
інвентар та іграшки, а також проведе%
но ремонт фасаду двох груп у ДНЗ
"Джерельце". На це було виділено
350 тис. грн. у 2012 році та 112 тис. грн.
у 2013 році.

Тож не дивно, що діти, батьки та
педколектив дитсадка як дорогого
гостя зустріли міського голову Тараса
Добрівського, який завітав на від%
криття групи.

Вітаючи присутніх зі святом, а най%
молодших вихованців дитсадка з но%
восіллям, Тарас Григорович наголо%
сив, що він щиро радіє цій події. Адже
відкриття нової групи допоможе у ви%
рішенні проблеми перевантаженості
дошкільних навчальних закладів міс%
та. Також міський голова повідомив,
що нині готується до відкриття іще
один дитячий садок "Казка"
(вул. Дачна, 38), замість розформо%
ваного дитячого будинку "Родина".

Про завдання дошкільних навчаль%
них закладів у новому навчальному
році говорила головний спеціаліст уп%
равління освіти Галина Калабуліна.

Принагідно вона вручила працівникам
дитсадка подарунок % Програму "Ди%
тина" з коментарями та методичними
рекомендаціями, адже саме за цією
програмою нині працюватимуть усі
ДНЗ України.

Привітала колег зі святом та почат%
ком нового навчального року і завіду%
юча ДНЗ "Казка" Галина Косовська,
яка нагадала присутнім той час, коли
вона ще на посаді заступника дирек%
тора школи співпрацювала з ДНЗ
"Джерельце". І користуючись наго%
дою відмітила високий рівень підго%
товки до школи випускників цього
дитсадка.

І нарешті настала найурочистіша
мить: міський голова Тарас Добрів%
ський та голова батьківського коміте%
ту Валентин Васькевич перерізають
червону стрічку. А нетерпляча малеча
переступає поріг свого нового по%
мешкання. Там на дітей та гостей вже
чекало частування: пиріжки з маком
та солодкий узвар. І міського голову
пригостили, і всіх гостей.

Тетяна Зубкова, 

фото Олени Новаковської

Новий навчальний рік для ДНЗ "Джерельце" розпочався з довгоочікува*

ної та напрочуд приємної події. Після капітального ремонту відбулося від*

криття ясельної групи, яка була закрита через пожежу ще в 2011 році.

www.boyarka�inform.com

ПІСЛЯ РЕМОНТУ ВІДКРИТО НОВУ

ГРУПУ В ДНЗ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

У своїх виступах учасники круглого
столу зазначили, що серед пріоритет%
них завдань % створення належних
умов для виховання та розвитку май%
бутнього покоління. І тому саме роз%
витку спорту і фізичної культури, під%
тримці здорового способу життя бояр%
чан потрібно приділяти якомога біль%
ше уваги. 

"Популяризація здорового способу
життя, залучення дітей до занять фізич%
ною культурою і спортом з метою все%
бічного розвитку кожної дитини лежать
в основі соціальних ініціатив Президен%
та України "Діти%майбутнє України", %
наголосив міський голова Тарас Добрів%
ський. % У нашому місті регулярно про%
водяться змагання з волейболу, баскет%

болу, футболу, східних єдиноборств, но%
вусу, також влаштовуються велоперего%
ни, спартакіади учнів загальноосвітніх
начальних закладів з легкоатлетичних та
ігрових видів спорту. 

Завдання нашого круглого столу %
всебічно обговорити цю актуальну те%
му, розглянути запропоновані проекти
та внести пропозиції щодо розробки
нових цікавих проектів, які сприяти%
муть поширенню спорту та здорового
способу життя у нашому місті", % підсу%
мував Тарас Григорович. 

Детальніше про засідання круглого
столу читайте на сайті Боярської місь%
кої ради: www.boyarka%inform.com 

Ганна Коваленко, 

фото Олени Новаковської

5 вересня у приміщенні Києво*Святошинського центру соціально*психо*

логічної реабілітації населення відбулось засідання круглого столу на тему:

"За здоровий спосіб життя". 

У засіданні взяли участь міський голова Тарас Добрівський, заступник

міського голови Валерій Дубовецький, керівники спортивних гуртків та сек*

цій, громадських організацій спортивного спрямування, учителі фізкульту*

ри загальноосвітніх шкіл міста, представники Дитячої юнацької спортивної

школи, організатори та активісти громадських рухів на підтримку здорово*

го способу життя та усі, кому небайдужа ця тема.

РОЗВИТОК СПОРТУ – 
ШЛЯХ ДО ВИХОВАННЯ

ЗДОРОВОГО ПОКОЛІННЯ

ШАНОВНІ ЧИТШАНОВНІ ЧИТААЧІ ГЧІ ГАЗЕТИ!АЗЕТИ!
Поставити запитання міському голові 

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ДОБРІВСЬКОМУ 

чи висловити свою думку ви можете за електронною адресою 

e*mail: mer_boyarka@ukr.net або залишити інформацію 

у будь*який час за телефоном 42*246
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Про скликання пленарного
засідання чергової 36 сесії Бо�
ярської міської ради VІ скли�
кання

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч. 4
ст. 46 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", % 

скликати пленарне засідання чер%
гової 36 сесії Боярської міської ради
12 вересня 2013 року о 10 год. 00 хв. у
приміщенні НОК Київського військо%
вого ліцею ім. І.Богуна (вул. Хреща%
тик, 103).

На розгляд сесії передбачається
внести такі питання:

1. Про внесення змін до рішення ІІ
пленарного засідання чергової 28 се%
сії Боярської міської ради VI скликан%
ня від 26.12.2012 року № 28/1451
"Про затвердження міського бюдже%
ту на 2013 рік".

Доповідач: Скочко В. А. % перший
заступник міського голови.

2. Про затвердження звіту про ви%
конання міського бюджету за І півріч%
чя 2013 року.

Доповідач: Скочко В. А. % перший
заступник міського голови.

3. Про затвердження переліку
об'єктів комунального майна терито%
ріальної громади м. м. Боярка, які пе%
редаються в оренду на конкурсних
засадах.

Доповідач: Скочко В. А. % перший
заступник міського голови.

4. Про затвердження графіку опла%
ти розміру пайової участі у розвитку
інженерно%транспортної та соціаль%
ної інфраструктури м. Боярка ПАТ
"Укрмаш%Конверсія".

Доповідач: Скочко В. А. % перший
заступник міського голови.

5. Про затвердження заступника
міського голови з житлово%комуналь%
них питань.

Доповідач: Добрівський Т. Г. %
міський голова.

6. Звіт про виконання програми по
боротьбі зі злочинністю за 6 місяців
2013 року.

Доповідач: представник РВ ГУ МВС
України.

7. Звіт про роботу постійних депу%
татських комісій Боярської міської ра%
ди за 2013 рік:

% звіт голови постійної депутатської
комісії з питань духовності, освіти,

культури, молоді та спорту, охорони
здоров'я, материнства і дитинства.

Доповідач: Сафонов В. М. % голова
комісії;

% звіт голови постійної депутатської
комісії з питань соціального захисту
населення, екології, охорони довкілля,
зеленого господарства та рекреацій%
них зон, захисту населення від наслід%
ків Чорнобильської катастрофи.

Доповідач: Поліщук О. П. % голова
комісії.

8. Звіт голови комісії з демонтажу
самочинно встановлених тимчасових
споруд у м. Боярка.

Доповідач: Скочко В.А. % перший
заступник міського голови.

9. Про відміну рішення 7 сесії Бояр%
ської міської ради VI скликання від
12.04.2011р. № 7/449 "Про призупи%
нення розміщення об'єктів торгівель%
ного, побутового, соціального при%
значення для здійснення підприєм%
ницької діяльності" та про відміну рі%
шення 14 сесії Боярської міської ради
VI скликання від 15.12.2011р.
№ 14/750 "Про продовження терміну
дії рішення 7 сесії Боярської міської
ради VI скликання від 12.04.2011р.
№ 7/449 "Про призупинення розмі%
щення об'єктів торгівельного, побуто%
вого, соціального призначення для
здійснення підприємницької діяль%
ності".

Доповідач: Скочко В.А. % перший
заступник міського голови.

10. Надати дозвіл КП "Боярка%Во%
доканал" на укладання договору
оренди артсвердловини за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 41.

Доповідач: Скочко В. А. % перший
заступник міського голови. 

11. Про присвоєння звання "Почес%
ний житель міста Боярка" у 2013 році. 

Доповідач: Дубовецький В. М. %
заступник міського голови з соціаль%
них питань.

12. Про проведення звітів депутатів
Боярської міської ради VI скликання
перед виборцями за період 2010%
2013 років.

Доповідач: Казаков Ю. Ю. % депутат
міської ради 

13. Про організацію звіту голів пос%
тійних комісій Боярської міської ради VI
скликання за період 2010%2013 років.

Доповідач: Казаков Ю. Ю. % депутат
міської ради.

14. Про розроблення детального
плану території району забудови, об%
меженої вул. Молодіжна, вул. Гоголя,
вул. Дежньова та вул. Бульварна в м.
Боярка.

Доповідач: Романюк А. О. % голов%
ний спеціаліст з питань архітектури.

15. Про розроблення детального
плану території центральної частини
міста з парком Перемоги між вул. Бі%
логородська та вул. Хрещатик у м.
Боярка.

Доповідач: Романюк А. О. % голов%
ний спеціаліст з питань архітектури.

16. Про укладання додаткової уго%
ди до договору оренди землі ВСТ
"Боярський хлібозавод" в м. Боярка,
вул. Молодіжна, 48.

Доповідач: Ситніченко Т. О. % спеціа%
ліст І категорії по земельних питаннях.

17. Про укладання додаткової угоди
до договору оренди землі ВСТ "Бояр%
ський хлібозавод" у м. Боярка, вул. Ко%
оперативна, 11.

Доповідач: Ситніченко Т. О. % спеціа%
ліст І категорії по земельних питаннях.

18. Про укладання додаткової угоди
до договору оренди землі ВСТ "Бояр%
ський хлібозавод" у м. Боярка,
вул. Пролетарська, 71.

Доповідач: Ситніченко Т. О. % спеціа%
ліст І категорії по земельних питаннях.

19. Про внесення змін до рішення 24
сесії Боярської міської ради VI скли%
кання від 06.09.2012 року № 24/1139
"Про передачу у власність присадиб%
ної земельної ділянки в м. Боярка, вул.
Уральська, 1/106".

Доповідач: Ситніченко Т. О. % спеціа%
ліст І категорії по земельних питаннях.

20. Про внесення змін до рішення
26 сесії Боярської міської ради VI
скликання від 22.11.2012 року №
26/1290 "Про надання дозволу на
розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання дер%
жавного акта на право власності на
земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у м.
Боярка, вул. Вокзальна, 47/2 гр. Іва%
нюті Л. О.".

Доповідач: Ситніченко Т.О. % спеціа%
ліст І категорії по земельних питаннях.

21. Різне.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА        

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 01*16/107
від 3 вересня 2013 року                                         м.  Боярка

Школярів вітали голова РДА
Володимир Пак, заступник го%
лови РДА Анатолій Іскоростен%
ський, керівник відділу культу%
ри, національностей та релігій
Дмитро Гончаренко, в. о. керів%
ника управління економічного
розвитку, торгівлі та інфра%
структури Андрій Чечило, на%
чальник служби у справах дітей
та сім'ї Марія Кубарська. А та%
кож голова ГО "Родина 7'Я" Те%
тяна Ковальчук і голова район%
ної організації Червоного Хрес%
та Лідія Заїченко, за сприяння
яких було організоване це свя%
то. 

Голова РДА Володимир Пак
побажав школярам успіхів у
навчанні, перемог на ниві
знань, а також бути активними в
громадському житті та уважни%
ми до старших. 

"Кожен день навчання для вас %
це велике досягнення, % звер%
нувся Володимир Ігорович до
дітей і їхніх батьків. % І кожен
день, який ви проводитимете в
стінах своєї школи, для вас має
пройти плідно, адже отримані
знання ви будете використову%

вати щодня. Зичу вам міцного
здоров'я, успіхів у навчанні,
гарної долі в житті. А вашим
батькам % терпіння, мудрості, а
від дітей % любові, поваги й тер%
піння". 

Кожна дитина отримала по%
дарунок від районної організа%
ції Партії регіонів: повний набір
шкільного приладдя (зошити,
альбоми, прості та кольорові
олівці, пластилін тощо), а від
районної організації Червоного
Хреста за підтримки благодій%
ного фонду "Тріумф серця" %
рюкзаки з іграшками. 

Несподіванкою для дітей і
батьків стали парасольки від
районної організації Партії регі%
онів. До того ж ця несподіванка

виявилася дуже доречною: на
вулиці раптово пішов дощ. 

На завершення заходу дітей та
дорослих пісенними та танцю%
вальними номерами вітали ви%
хованці Боярського будинку
культури, Боярської школи мис%
тецтв та музичної школи. "Ми ду%
же вдячні організаторам свята за
надану допомогу. Слова окремої
вдячності автопідприємству "Ав%
толюкс" за надання автобуса, а
Боярській міській раді % за допо%
могу в організації супроводу під
час перевезення дітей для участі
в заході", % наголосила голова ГО
"Родина 7'Я" Тетяна Ковальчук.

Наталка Куцак, 
фото автора

Д І Т Я М  ЗД І Т Я М  З

М А Л О З А Б Е З П Е Ч Е Н И ХМ А Л О З А Б Е З П Е Ч Е Н И Х

Р О Д И Н  *  П О Д А Р У Н К ИР О Д И Н  *  П О Д А Р У Н К И

допомагаютьРегіонали

Під патронатом голови

Києво*Святошинської райдерж*

адміністрації Володимира Пака

та голови районної організації

Партії регіонів Миколи Шкавро*

на на виконання соціальних іні*

ціатив Президента України Вік*

тора Януковича в актовій залі

райдержадміністрації для 80 ді*

тей соціально*незахищених ка*

тегорій (серед них більше поло*

вини * маленькі боярчани) від*

булося пишне свято, присвяче*

не Дню знань.

Днями до Борис*

поля завітав радник

Президента України

Володимир Зубанов,

який провів зустріч з

громадою в актовій

залі міськради. Тема

зустрічі стосувалася

результатів реаліза*

ції програм Прези*

дента України. 

У своєму зверненні
Володимир Зубанов
зазначив, що Україна
протистоїть тиску сві%
тової кризи і дбає про під%
вищення добробуту грома%
дян. Радник Глави держави
детально зупинився на пер%
спективах гуманітарної по%
літики та на євроінтеграцій%
них процесах України. Зок%
рема він наголосив, що під%
писання угоди про асоціа%
цію з Євросоюзом є пріори%
тетним завданням для на%
шої держави. 

"Співпраця з Євросою%
зом нам необхідна, перш за
все, як стимул для внутріш%
ньої модернізації, впровад%
ження нових технологій та
стандартів. Є очікуваними
вигоди від більш широкого
виходу продукції україн%
ських підприємств на ринки
ЄС, збільшення припливу
європейських інвестицій,
встановлення у подальшо%
му безвізового режиму для
громадян України", % зазна%
чив Володимир Зубанов.

На його думку, в зовніш%
ній політиці Україна є праг%
матичною. І Євросоюз, і Ро%

сійська Федерація, лідер
Митного союзу, є нашими
стратегічними партнерами,
що зафіксовано у відповід%
них документах. Не варто
протиставляти східний та
західний вектори й намага%
тись посварити Україну з
Росією. Ринки наших країн
потрібні один одному. Тому
свого часу підписано угоду
про зону вільної торгівлі з
СНД, укладено Меморан%
дум про співпрацю з Євра%
зійською комісією. У сто%
сунках з Митним союзом
ми робимо акцент не лише
на торгівлі, а й на інтенсив%
ний розвиток реального
сектору, кооперації у тих
галузях, де є наш взаємний
інтерес % у машинобудуван%
ні, авіабудуванні, металургії
тощо.

Таким чином, перекона%
ний Володимир Зубанов,
ми поєднуємо потенціал
європейської інтеграції та
стратегічної співпраці з єв%
разійським співтоварис%
твом.

ВОЛОДИМИР ЗУБАНОВ: ВОЛОДИМИР ЗУБАНОВ: 

"МИ ПОЄДНУЄМО ПОТЕНЦІАЛ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ТА СТРАТЕГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ"

Щиро вітаю всіх прихильників активного 

та здорового способу життя 

з Днем фізичної культури та спорту, 

який цього року відзначається 14 вересня.

Бажаю Вам міцного здоров'я, наполегливості,

наснаги та перемог в усіх

справах! Нехай щастить усім,

хто присвятив своє життя справі,

яка символізує молодість, велич

духу і мужність, сприяє

популяризації здорового

способу життя.

Міський голова 
Тарас Добрівський

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Боярку можна по правом назвати містом

газовиків. Адже саме на початок активної

розбудови галузі припав розквіт нашого міста. 

Щиро вітаю Вас, робітників, інженерів, техніків і

службовців, керівників підприємств 

з професійним святом!
Бажаю Вам і Вашим

родинам міцного

здоров'я, щастя,

оптимізму та трудової

наснаги в ім'я

процвітання України та

подальшого розвитку

нашої рідної Боярки.

Міський голова 

Тарас Добрівський

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ НАФТОВОЇ,
ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ!



¡ÓˇÍ‡
������������������������ 33336 вересня 2013 року ННННооооввввииииннннииии

Протягом серпня 2013 року згідно
з "Заходами по підготовці до опалю�
вального періоду 2013�2014 рр." бу�
ло проведено такі роботи.

По житловому фонду:

% по вул. Пастернака, 68 встанов%
лено накриття над вхідними двери%
ма;

% по вул. Ворошилова, 26, під'їзд 2
відремонтовано покрівлю ліфтової
шахти;

% по вул. Пушкіна, 2 відремонтова%
но покрівлю над кв. № 8;

% по вул. Вокзальній, 12 відремон%
товано покрівлю над кв. № 14 (18 м2);

% по вул. 50 р. Жовтня, 7 відремон%
товано покрівлю над кв. № 5%8, 14
(40 м2);

% по вул. Маяковського, 2 відре%
монтовано покрівлю ліфтової шахти;
у кв. № 94 замінено ділянки труб опа%
лення, проведено ревізію запірної
арматури;

% по вул. Молодіжній, 18%а відре%
монтовано покрівлю над кв. № 9%12
(40 м2);

% по вул. Яблуневій, 2 відремонто%
вано покрівлю над кв. № 14 (18 м2);

% по вул. Щорса, 31 відремонтова%
но покрівлю над кв. № 8 (20 м2);

% по вул. Молодіжній, 12/2 встанов%
лено накриття над вхідними двери%
ма;

% по вул. Сєдова, 9 замінено стояк
холодного водопостачання по кв. № 8;

% по вул. Маяковського, 41 заміне%
но засувки холодного водопостачан%
ня по кв. № 41;

% по вул. Щорса, 23 замінено стояк
холодного водопостачання по кв. № 1;

% по вул. Ворошилова, 23 замінено
ділянки труби холодного водопоста%
чання, 6 м;

Виконано капітальний ремонт ліф%
тів за адресами: вул. Маяковського,
2; вул. Лінійна, 28, під'їзди 2, 6.

По благоустрою:

% замінено 26 ліхтарів вуличного
освітлення;

% зрізано 12 сухих аварійних дерев
та кроновано 9 дерев;

% скошено траву по вул. Білогород%
ській, Молодіжній; 

% побілено бордюри та почищено
прибордюрну територію по вул. Мо%
лодіжній, Білогородській, Тарасів%
ській та Польовій; 

% з 29 серпня розпочато скошуван%
ня трави по вул. Хрещатик.

КП БГВУЖКГ повідомляє:

% ліквідовано 26 аварійних ситуацій
на водогінних мережах міста; 

% замінено 2 насосні агрегати на
водозабірних свердловинах; 

% ведуться роботи по заміні лічиль%

ників обліку електроенергії на арте%
зіанських свердловинах; 

% проводяться профілактичні робо%
ти щодо підготовки обладнання до
роботи в осінньо%зимовий період.

КП "Боярка*Водоканал" повідомляє:

З 1 до 30 вересня на Південно%Західній залізниці проводиться місячник по підви%
щенню доходності від перевезення пасажирів у приміському сполученні. 

В електропоїздах та при посадці будуть проводитись рейди щодо виявлення без%
квиткових пасажирів. Для уникнення непорозумінь просимо Вас завчасно купувати
абонементні або разові приміські квитки в касах станцій.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА, 
які користуються залізничним транспортом!

5 вересня міський голова Тарас

Добрівський провів робочу нараду

щодо організації у нашому місті ве*

лопаркування. За участі заступника

міського голови Валерія Дубовець*

кого, заступника начальника КП

БГВУЖКГ з благоустрою Сергія Му*

зики та представників великих тор*

говельних центрів Боярки було роз*

глянуто ряд питань, які останнім ча*

сом актуалізувалися у транспортних

проблемах міста.

Зокрема, Тарас Добрівський повідо%
мив: "З кожним роком у транспортному
потоці на вулицях Боярки зростає кіль%
кість велосипедистів. І вони % рівно%
правні учасники дорожнього руху. Не
можна нехтувати цим явищем. Навпа%
ки, ми повинні сприяти процесу розвит%
ку пересування боярчан на зручному і
невибагливому виді транспорту, а отже,
приділяти увагу облаштуванню вело%
паркування, організації велопрокату та
веломаршрутів. 

Тому біля великих торговельних цен%
трів, на людних територіях функціону%
вання служб комунального обслугову%
вання тощо ми повинні заради зручнос%

ті і комфорту жителів міста забезпечити
місця для паркування велосипедів. Я
переконаний, що люди за це нам будуть
вдячні, а ми тим самим гарантуватиме%
мо безпеку дорожнього руху". 

Комунальні служби міста готові під%
тримати пропозиції підприємців, пові%
домив Сергій Музика. Натомість керів%
ник ТОВ "Крок" Леонід Орел зауважив,
що місце під стоянку має затверджува%
тися міською радою, а це % певні зволі%
кання. На площі Леніна у Боярці через
велику кількість торговельних точок і
невелику територію мова може йти про
місця централізованого паркування. 

Керуюча ТОВ "Фора" Наталія Лихо
повідомила, що вже незабаром торго%
вельний центр облаштує 10 місць для
паркування велосипедів.

Присутні депутати%підприємці Кос%
тянтин Пацьора і Дмитро Мірзаєв поді%
лилися своїм баченням проблем і шля%
хами їх вирішення.

За підсумками наради дійшли вис%
новку: велопаркування % це дієвий ме%
ханізм для вирішення транспортних
проблем. 

Ганна Коваленко

ВЕЛОСИПЕДИСТ МАЄ
ПРАВО НА ПАРКУВАННЯ

Новими соціальними ініціативами

Президента України Віктора Янукови*

ча поставлено завдання створити на*

лежні умови для виховання і розвитку

майбутнього покоління, для тих, хто

зараз виховує дитину. Передбачено

збільшення державної підтримки,

зокрема, дітям з особливими потре*

бами, дітям*сиротам та сім'ям, які

виховують таких дітей.

Нові соціальні ініціативи включають 4
основні напрями, а саме:

% підвищення якості життя для сімей з
дітьми;

% кожній дитині % всебічний розвиток;
% сімейний затишок % кожній дитині;
% створення всеукраїнської "гарячої

телефонної лінії" з питань захисту сімей
з дітьми.

ДІТИ –

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

ініціативиСоціальні 

ф а к тФ о т о БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ

Аварійна бригада КП "Боярка*Водо*
канал" працює на ліквідації аварійної
ситуації, що сталася ввечері 4 вересня
через порив водогону по вул. Гоголя. 

За словами ремонтників, аварія дуже
складна. Після проведення розкопу
місця пориву, виявилося, що ділянка

труби довжиною близько 8 погонних
метрів потребує повної заміни, оскіль*
ки внаслідок попередніх поривів на ній
вже стоять хомут на хомуті. Зношені
труби водогону створюють комуналь*
никам чимало проблем. Втім, свою ро*
боту вони виконують сумлінно.

Прийміть сердечні вітання з нагоди нашого професійного свята * 

Дня працівників нафтової, газової 
та нафтопереробної промисловості України.

Напередодні свята хочу висловити щиру подяку

працівникам та ветеранам галузі 

за Вашу нелегку щоденну працю.

Від усієї душі бажаю Вам, Вашим родинам міцного

здоров'я, добробуту, процвітання, нових успіхів!

З повагою, депутат Боярської міської ради, 
член Партії регіонів 

Сергій Неупокой

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Про це сказав голова Ки*
ївської облдержадмініс*
трації Анатолій Присяжнюк
під час робочого візиту до
Іванківського та Полісько*
го районів.

За його словами, на виконання
соціальних ініціатив Президента
України Віктора Януковича в об%
ласті започаткована програма
"Київщина без окраїн". Її мета
полягає у наданні поштовху для
розвитку не лише пристоличних
територій, а й найвіддаленіших
куточків регіону. Насамперед, це
відродження та розвиток села, а
також модернізація та вдоскона%
лення інфраструктури сільських
територій.

"Саме Іванківщина та Полісся
першими відчули дієвість прог%
рами "Київщина без окраїн". На
землях, які не оброблялися 25
років, знову збирають врожаї.
Майже 40 центнерів жита з гек%
тара", % наголосив голова КОДА. 

На його думку, саме інвестиції
в агропромисловий комплекс
стали локомотивом економічно%
го зростання України та Київщи%
ни, джерелом наповнення казни
та стабільних цін на продукти
харчування. 

Крім цього він вважає, що
встояти під тиском кризи допо%
могли своєчасно проведені по%
даткова реформа та дерегуляція
підприємництва. За три роки
кількість зборів і податків скоро%
тилася майже наполовину % з 44
до 23. Кількість документів доз%
вільного характеру у 2010 році
нараховувала 1200 видів, нині %
лише 141. Якщо у 2010 році лі%
цензії треба було отримувати
для 77 видів господарської ді%
яльності, нині % тільки для 57, і
їхня кількість лише скорочувати%
меться. 

% Підприємці мають працюва%
ти, а не оббивати пороги ві%
домств, % наголосив Анатолій
Присяжнюк. 

РАЙОНИ ВІДЧУЛИ

ДІЄВІСТЬ

ПРОГРАМИ 

«КИЇВЩИНА 

БЕЗ ОКРАЇН»

30 серпня 2013 року у приміщенні

Києво*Святошинського районного

відділу міліції відбувся виїзний при*

йом громадян, який здійснював

представник Управління державної

служби боротьби з економічною

злочинністю ГУМВС України в Київ*

ській області В'ячеслав Крижовий за

участю заступника начальника рай*

відділу міліції Сергія Сімоненка.

Головний міліціонер Київщини
В. Б. Мазан організував такий захід для
реалізації конституційних прав людини
та надання можливості громадянам від%
стоювати свої права та інтереси, шля%
хом звернення до посадових осіб орга%

нів внутрішніх справ усно чи письмово.
Мешканці району звернулись на при%

йом із різними заявами та скаргами,
серед яких порушені питання як соці%
ально%побутового, економічного харак%
теру, так і вічний земельний спір між су%
сідами. З деяких проблемних питань
В'ячеслав Крижовий надав правову
консультацію.

Усі звернення зареєстровані та у
встановлений чинним законодавством
строк буде прийнято законне рішення
щодо кожного з них. 

Віталія Грохольська, 

помічник начальника 

Києво*Святошинського РВ 

по зв'язках з громадськістю 

НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ * 

ДО ПРАВООХОРОНЦІВ
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* Леоніде Володимирови*

чу, розкажіть про себе.

% Я родом з м. Радивилів
Рівненської області, там же
почав працювати у газовій
промисловості. За 22 роки в
системі пройшов шлях від на%
чальника дільниці, майстра,
головного інженера до керів%
ника. Працював сім років на%
чальником Здолбунівського
управління, одного з найбіль%
ших у Рівненській області. Ни%
ні начальник Києво%Свято%
шинської ФЕГГ.

* Мені відомо, що Ви очо*

люєте підприємство з груд*

ня минулого року і процес

реорганізації підприємства

припав саме на час Вашого

керівництва. Чи не могли б

Ви розказати про це док*

ладніше?

%ДП "Києво%Святошинське
УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз", згідно
з постановою НКРЕ, з 1 січня
2013 року не проводить гос%
подарську діяльність з поста%
чання і транспортування при%
родного газу газорозподіль%
ними мережами. Його було
реорганізовано. Функції по
обслуговуванню Києво%Свя%
тошинського району перебра%
ло на себе ПАТ "Київоблгаз".
Тобто раніше УЕГГ мало ста%
тус юридичної особи, а тепер
підприємство, яке я очолюю, є
одним із 24 підрозділів ПАТ
"Київоблгаз". 

Можна вважати, що наш ко%
лектив, незважаючи на давні
традиції, зовсім молодий %
після зміни статусу вже як фі%
лія ми працюємо менше року.
Тому як керівник намагаюся
згуртувати колектив. З почат%
ку року він значно оновився %
прийнято на роботу 60 нових
працівників. Згідно з штатним
розписом у нас працює 315
осіб. Разом із тим підприємс%
тво має потребу у нових слю%
сарях внутрішньобудинкового
газового обладнання та опе%
раторів з обслуговування або%
нентів. З питань працевлаш%
тування можна звертатися за
адресою: м. Боярка, вул. Біло%
городська, 17 та за телефо%
ном 43%600.

* Після реорганізації щось

змінилося кардинально?

% Обсяг роботи та її суть не
змінилися. Можливо, стало
простіше у вирішенні деяких
питань, які нині вирішуються
централізовано на рівні пуб%
лічного акціонерного товарис%
тва.

Раніше дочірнє підприємс%
тво складалося з двох діль%
ниць: Боярської та Вишнів%
ської. Після створення філії
роботу було побудовано тро%
хи інакше. Для експлуатації
газового господарства ство%
рено служби: підземних га%
зопроводів, внутрішньобудин%
кового вводу газу, режимів га%
зопостачання та обліку газу.

Таким чином, нині наше під%
приємство обслуговує доволі

розгалужену мережу розпо%
дільних газопроводів: високо%
го тиску % 307,324 км, серед%
нього тиску % 530,365 км,
низького тиску % 581,257 км;
газопроводів вводів: в/т %
1,160 км, с/т % 112,797 км, н/т
% 796,117 км. Крім газових ме%
реж наші працівники обслуго%
вують 50 газорозподільних
станцій (ГРП), 549 шафових
розподільних станцій (ШРП),
8416 комбінованих будинко%
вих регуляторів тиску (КБРТ),
74000 квартир та 602 кому%
нально%побутові об'єкти, 152
станції катодного захисту
(СКЗ). Загалом обслуговуємо
38 населених пунктів району.
При попередньому статусі ми
працювали за принципом ге%
ографічного розподілу. Тепер,
кожна служба виконує свої
функції незалежно від геогра%
фічного розташування об'єк%
та. 

* На що у своїй роботі Ви,

Леоніде Володимировичу,

як керівник звертаєте особ*

ливу увагу?

% Для нас не існує другоряд%
них питань. Втім серед пріо%
ритетних завдань були і зали%
шаються безаварійна експлу%
атація та постачання газу спо%
живачам. У зв'язку з реоргані%
зацією виникла необхідність
переукладання договорів про
надання послуг з газопоста%
чання із споживачами при%
родного газу Києво%Свято%
шинського району. Ми обслу%
говуємо 74 тисячі абонентів,
тому процедура переукладан%
ня договорів для нас нині ду%
же актуальна. З цією метою
споживачу слід звернутися в
службу обліку газу за адре%
сою: м. Вишневе, вул. Лесі
Українки, 76. 

* Мені відомо, що спожи*

вачі нині стикаються з ве*

ликими труднощами під час

переукладання договорів.

% Труднощі є. Тому прийнято
рішення щодо продовження
терміну, відведеного для пе%
реукладання договорів. Хочу
повідомити, що не слід ство%
рювати ажіотаж навколо цього
питання % впродовж наступно%
го року також можна буде пе%
реукласти договір. Зі свого
боку ми збільшуємо кількість
операторів, враховуючи вели%
кий наплив абонентів. Крім
цього створили умови для по%
переднього запису і прийому
громадян по талонах, що дає
змогу значно розвантажити
операторів та зменшити чер%
ги. 

Серед поточних питань %
проведення актів звірки вико%
ристання природного газу та
внесення коректив і уточнень
до бази даних. Ми укладаємо
договори на обслуговування
абонентів, які придбали житло
у новобудовах. А в районі нині
будується дуже багато житла.
З початку поточного року вже
укладено близько 2,5 тисяч
договорів про надання послуг.

Займаємося виконанням ці%
льової програми безкоштов%
ного встановлення лічильни%
ків газу. Тут також є певна час%
тина абонентів, з якими слід
переукласти договори у зв'яз%
ку із встановленням лічильни%
ків газу. 

* За кілька днів * Ваше

професійне свято. З якими

думками зустрічатимете

День газовика?

% Проблеми завжди були, є і
будуть. А свято % це свято. Тож
як усі, підбиваємо підсумки,
оцінюємо свою роботу. Примі%
ром, ще кілька місяців тому
дуже гостро стояло питання
активізації рівня проплати за
спожитий природний газ. На
сьогодні з певністю можу ска%
зати, що намітилася стійка по%
зитивна динаміка. Припини%
лося наростання заборгова%
ності й одночасно з цим зрос%
тає рівень проплати. На сьо%
годні Києво%Святошинська фі%
лія йде на рівні з іншими і не
пасе задніх. Нас це дуже ті%
шить. 

Триває процес погашення
заборгованості попередніх
років. У зв'язку із цим хочу від%
мітити плідну співпрацю з Ки%
єво%Святошинською райдер%
жадміністрацією, яка допома%
гає в конструктивній роботі з
боржниками. Для нас ця ро%
бота дуже важлива. Адже газ %
це товар. Причому ми його не
виробляємо, а закуповуємо і
подаємо споживачеві, який
має за газ платити. Ми не мо%
жемо дотувати споживачів. Усі
вони мають регулярно і пла%
ново сплачувати за спожитий
газ. Нам, як постачальникам
газу, хочеться мати справу з
дисциплінованими спожива%
чами, які сплачують точно так,
як прописано у договорі, а не
наперед чи раз на рік. Такі від%
носини зі споживачем % це за%
порука нормальної господар%
ської діяльності підприємства
та основа якісного надання
послуг. Тож закликаємо спо%
живачів вносити плату за спо%
житий газ до 10 числа щоміся%
ця.

Якщо вже говорити про свя%
то, особливо хочу привітати
ветеранів галузі, відмітити
працюючих ветеранів, настав%
ників молодих працівників.
Молоді ще слід повчитися у
старших працівників досвіду
та відповідальному ставленню
до роботи. Звісно, щиро дя%
кую усім працівникам Києво%
Святошинської ФЕГГ за сум%
лінну працю. Добрими слова%
ми хочу згадати імена праців%
ників, якими пишається наше
підприємство: слюсарі Олек%
сандр Довженко, Леонід Сер%
гієнко, майстер служби ГРП і
ШРП Неллі Верховська, слю%
сар з експлуатації та ремонту
газового устаткування Віктор
Блоха, слюсар служби АДС
Петро Свідерський, слюсар
служби підземних газопрово%
дів Валентина Ткачук, опера%
тор служби обліку Тетяна Юх%
новська та інші. 

Щиро вітаю своїх колег %
працівників газової галузі. Зи%
чу усім міцного здоров'я та
родинного затишку, достатку
та людського щастя.

Розмовляла 

Тетяна Зубкова

ПРІОРИТЕТИ НЕЗМІННІ *
ЯКІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СПОЖИВАЧІВ ГАЗУ

Природний газ або блакитне паливо, як його ще

називають, міцно увійшов у життя людини. Важко уявити

економіку будь*якої держави та людське житло без вико*

ристання газу. По магістральних газопроводах, трубах ви*

сокого, середнього та низького тиску газ надходить з місця

видобутку безпосередньо до споживача. І за цим дивом ци*

вілізації стоїть колосальна людська праця, зокрема і наших

земляків * працівників Києво*Святошинської філії по екс*

плуатації газового господарства ПАТ "Київоблгаз". Цієї не*

ділі, 8 вересня, в Україні відзначається День працівників

нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Укра*

їни. Про святкові настрої та буденні справи Києво*Свято*

шинської ФЕГГ ПАТ "Київоблгаз" розповідає керівник під*

приємства Леонід Кошельник.

Києво%Святошинська ФЕГГ
ПАТ "Київоблгаз" повідомляє,
що згідно постанови НКРЕ від 27
грудня 2012 р. № 1805, з 1 січня
2013 року анульовано ліцензії
Дочірнього підприємства "Киє%
во%Святошинське управління по
експлуатації газового госпо%
дарства" Публічного акціонер%
ного товариства по газопоста%
чанню та газифікації "Київоб%
лгаз" на право провадження
господарської діяльності з роз%
поділу природного, нафтового
газу і газу (метану) вугільних ро%
довищ та з постачання природ%
ного газу, газу (метану) вугіль%
них родовищ за регульованим
тарифом.

Таким чином, з 1 січня 2013
року ДП "Києво%Святошинське
УЕГГ" ПАТ "Київоблгаз" не про%
водить господарської діяльності
з постачання та транспортуван%
ня природного газу газорозпо%
дільними мережами.

Враховуючи зазначене, всі
договори про надання насе%
ленню послуг з газопостачан%
ня, що укладалися з ДП "Киє%
во%Святошинське УЕГГ" ПАТ
"Київоблгаз" втратили чинність
у частині постачання природ%
ного газу та надання послуг з
технічного обслуговування і
ремонту внутрішньобудинко%
вих систем газопостачання та
дворових газопроводів.

Разом з цим повідомляємо,
що з 1 січня 2013 року згідно з
протокольним рішенням НКРЕ
від 27 грудня 2012 року, терито%
рія ліцензованої діяльності ПАТ
"Київоблгаз" з постачання при%
родного газу за регульованим
тарифом та з розподілу природ%
ного газу розширена на терито%
рію Києво%Святошинського ра%
йону Київської області.

Таким чином, з 1 січня 2013
року постачальником природно%
го газу за регульованим тари%
фом на зазначеній території
виступає ПАТ "Київоблгаз".

На даний момент Києво%
Святошинською філією по екс%
плуатації газового господарс%
тва Публічного акціонерного
товариства по газопостачанню
та газифікації "Київоблгаз"
проводиться процедура укла%

дення договорів про надання
послуг з газопостачання із
споживачами природного газу
Києво%Святошинського райо%
ну Київської області.

Пунктом 4 "Правил надання
населенню послуг з газопоста%
чання", затверджених постано%
вою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р.             № 2246
(надалі Правила), зокрема пе%
редбачено, що "послуги з газо%
постачання надаються спожива%
чеві на підставі договору, що ук%
ладається між ним та газопоста%
чальним підприємством відпо%
відно до типового договору, зат%
вердженого у встановленому
порядку.

Для укладення договору або
внесення змін до нього спожи%
вач на вимогу газопостачально%
го підприємства повинен
пред'явити:

% документ, що посвідчує осо%
бу споживача для громадян Ук%
раїни % паспорт громадянина Ук%
раїни або тимчасове посвідчен%
ня громадянина України (для
осіб, недавно прийнятих до гро%
мадянства України); для інозем%
ців та осіб без громадянства %
національний паспорт або доку%
мент, що його замінює;

% технічний паспорт на будів%
лю або будинкову книгу;

% документ, що підтверджує
право власності на квартиру,
приватний будинок або користу%
вання ними".

В разі наявності пільг необхід%
но надати копію документу, що їх
підтверджує.

Також, для проведення звірян%
ня фактично використаних об%
сягів природного газу, необхід%
но пред'явити розрахункову
книжку з квитанціями про оплату
послуг за три останні роки та до%
говір, що був укладений з ДП
"Києво%Святошинське УЕГГ".

З питань щодо укладення до%
говорів про надання населенню
послуг з газопостачання та пе%
реоформлення розрахункових
книжок необхідно звертатися до
абонентної служби філії за адре%
сою: м. Вишневе, вул. Лесі Укра%
їнки, 76; тел. (04598) 5%36%75,
(04598) 5%51%21, 406%01%99,
(067) 403%87%55.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

Плату за послуги з газопостачання необхідно вносити
на поточний рахунок із спеціальним режимом викорис%
тання Києво%Святошинської ФЕГГ ПАТ "Київоблгаз"
№ 26035300859554 в ТВБВ №10026/0830%філії ГУ по
м. Києву та Київській області АТ "Державний ощадний
банк України"; МФО 322669; ЄДРПОУ 38559374.



¡ÓˇÍ‡
������������������������

6 вересня 2013 року 5555ППППррррооооффффеееессссііііййййннннееее    ссссввввяяяяттттоооо

Про історію підприємства

і сьогодення газотранспор*

тної системи України

йшлося у розмові з началь*

ником Боярського лінійно*

го виробничого управління

магістральних газопрово*

дів Сергієм Вижановим. 

� Шановний Сергію Васи�

льовичу, прийміть найщи�

ріші вітання з Вашим про�

фесійним святом. Розка�

жіть, будь ласка, про струк�

турну специфіку Вашої ор�

ганізації. 

%"Укртрансгаз" % Публічне
акціонерне товариство Націо%
нальної акціонерної компанії
"Нафтогаз України". 

"Укртрансгаз" % це 20%ти%
сячний колектив висококвалі%
фікованих фахівців; більш ніж
піввіковий досвід магістраль%
ного транспорту газу; вели%
чезний технічний потенціал;
максимальне задоволення
потреб клієнтів. Цій системі
підпорядковане і Боярське
ЛВУМГ. 

Ми % частина "Укртрансга%
зу". Для того, щоб газ у наших
оселях був 365 днів на рік, йо%
го спочатку закачують у схо%
вище газу. Газотранспортна
система % це складна специ%
фічна мережа, де використо%
вуються певні сучасні техно%
логії. Ми забезпечуємо без%
печну експлуатацію газопро%
водів та газорозподільних
станцій, які знаходяться на
балансі нашого підприємс%
тва. 

Крім них є ще магістральні
газопроводи: "Дашава%Київ"
(введено в експлуатацію 1948
року), "Київ%Брянськ" (введе%
но в експлуатацію 1951 року),
"Єфремівка%Диканька%Київ"
(введено в експлуатацію 1967
року), "Київ%Захід України%1"
(введено в експлуатацію 1970
року), "Київ%Захід України%2",
"Шебелинка%Диканька%Київ"
(введені в експлуатацію 1975
року), "Курськ%Київ" (введено
в експлуатацію 1986 року),
"Тула%Шостка%Київ" (введено
в експлуатацію 1989 року).

� Які основні види діяль�

ності Вашого підприємс�

тва? 

%Насамперед, це % тран%
спортування, зберігання при%
родного газу в підземних схо%
вищах, експлуатація, реконс%
трукція та сервісне обслуго%

вування об'єктів ГТС.
Основною складовою газо%

транспортної системи є ме%
режа магістральних газопро%
водів та газопрово%
дів%відгалужень, що
являє собою єди%
ний технологічний
комплекс, який
працює в безпе%
рервному робочому
режимі. 

Загальна довжи%
на газопроводів, які
експлуатує наше

підприємство, становить
1432 км, маємо 82 газорозпо%
дільні станції, які забезпечу%
ють газом спожитвачів, і одну
компресорну станцію. Ми
здійснюємо також ремонтно%
технічне обслуговування ма%
гістральних газопроводів і га%
зо%технологічного обладнан%
ня. 

З метою своєчасного вияв%
лення та усунення можливих
дефектів на об'єктах газот%
ранспортної системи, підви%
щення ступеня надійності
транспортування газу підпри%

ємство проводить комплек%
сне обстеження стану техно%
логічного обладнання.

ПАТ "Укртрансгаз" має одну
з найпотужніших у Європі ме%
реж підземних сховищ газу
(ПСГ). Вони є важливою не%
від'ємною технологічною
складовою газотранспортної
системи України.

� Які території обслуговує

Ваше підприємство?

%Наше підприємство забез%
печує природним газом всю
Київську область і місто Київ,
а також п'ять районів Жито%

мирської області. Далі ми
експортуємо російський газ
на всю Європу. 

Той природний газ, який є у
кожній домівці у плиті чи котлі,
приміром, у Вишневому чи
Боярці, % це праця наших ро%
бітників, майстрів, інженерів.
Його треба прокачати, доста%
вити, розподілити задля того,
щоб кожен, наприклад, бояр%
чанин, міг ним користуватися.
Саме транспортними робота%
ми і транспортуванням росій%
ського природного газу до
Європи через Київ, Київську і

Житомирську області
займається наше під%
приємство. 

� Сергію Васильови�

чу, який кількісний

склад працівників,

котрі здійснюють цю

дуже важливу роботу?

%Боярське лінійне ви%
робниче управління ма%
гістральних газопрово%
дів нараховує 512 пра%
цівників. І ці робочі місця
займають, переважно,
боярчани, які годують
свої сім'ї. А ще не забу%
ваймо про наші відраху%
вання до боярського
міського   бюджету. 

Наше підприємство %
дуже велике. До речі,
ми, газовики, зробили
великий внесок у розбу%
дову Боярки. На мою
думку, якби не ми, то та%
кої Боярки, якою вона є
зараз, % не було б. За на%
шої безпосередньої
участі побудовано бу%
динки по вулицях Моло%
діжній, Маяковського та

Білогородській. За%планова%
но на 2014 рік розпочати бу%
дівництво у Боярці нового 9%
поверхового будинку для на%
ших працівників. 

Хочу наголосити, що ми
конструктивно працюємо із
боярською міською владою.
Надаємо допомогу технікою,
адже маємо у розпоряджен%

ні 70 одиниць рухомого скла%
ду, в тому числі й спецтехніку. 

� Як будете, Сергію Васи�

льовичу, відзначати своє

професійне свято? 

%У День працівників нафто%
вої, газової та нафтоперероб%
ної промисловості особливо
слід відзначити співробітників
Боярського лінійного вироб%
ничого управління магіс%
тральних газопроводів: 

% головного інженера 
Тюкавкіна Сергія; 

% заступника начальника 
Пужайла Святослава; 

% головного бухгалтера 
Костину Романа;

% начальника автотранспор%
тного господарства 

Юрчука Олександра; 

% начальника ЛЕС 
Лохмана Віктора;

% начальника компресорної
станції Шопяка Олега;

% начальника ГРС 
Удінцева Юрія; 

% провідного бухгалтера 
Яковенко Ганну; 

% електромонтера з ремон%
ту та обслуговування елек%
троустаткування 6 розряду
служби енерговодопостачан%
ня Огагіна Віктора; 

% провідного юрисконсульта
Матросову Ольгу. 

Хочу побажати усім нашим
працівникам міцного здо%
ров'я, успіхів у роботі та осо%
бистого щастя. Ми шануємо і
пам'ятаємо усіх людей, які
працюють і працювали на на%
шому підприємстві, насампе%
ред, наших ветеранів. 

� Ще раз вітаємо з профе�

сійним святом. Дякую за

розмову. 

Розмовляла 

Ганна Коваленко

СЕРГІЙ ВИЖАНОВ:
«МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРИРОДНИМ

ГАЗОМ ВСЮ ДЕРЖАВУ»

Історична довідка
У 1945 році Рада Міністрів СРСР видала постанову про газифікацію україн%

ської столиці в рамках великого проекту побудови магістрального міжмісько%
го газопроводу "Дашава%Київ". На виконання цієї постанови вже у 1946 році
Рада Міністрів УРСР створила трест "Київгаз". 

1948 рік вважається початком розвитку всієї газотранспортної системи
України, адже газопровід "Дашава%Київ", який проходив через Боярку, тоді
був найпотужнішим у Європі % його пропускна спроможність становила близь%
ко 2 млрд. куб. метрів газу на рік. У 1951 році газопровід продовжили з Києва
через Брянськ до Москви. 

Введення в дію 1948 року газопроводу "Дашава%Київ" спричинило створен%
ня Боярського управління газопроводу в 1951 році, а також будівництво так
званого селища газовиків, у якому з 1953 року на вул. Щорса почала працю%
вати семирічна школа. На її базі на початку 1960%х років створено Боярську
школу № 4. 

У 1955 році на газопроводі введено в дію першу потужну Боярську компре%
сорну станцію. 

З 1993 року в Україні відзначається День працівників нафтової, газо*

вої та нафтопереробної промисловості. Щороку, кожної другої неділі у верес*

ні  це свято відзначається і в Боярці, адже наше місто безпосередньо пов'яза*

не з роботою газотранспортних підприємств з 1948 року. Власне, газовики

стали одними з містобудівних чинників в історії Боярки.

Біографічна довідка

Вижанов Сергій Васильович % начальник Боярського лінійного виробничого
управління магістральних газопроводів з 2011 року. 

Народився 1975 року в Боярці. Закінчив Дніпропетровський державний
технічний університет, Івано%Франківський університет нафти і газу, а також
Міжнародний інститут менеджменту. 

Працює в Боярському ЛВУМГ з 1997 року % майстром, старшим інженером,
провідним інженером, начальником служби. Вся трудова діяльність пов'язана
з цим підприємством. 

Одружений, виховує 12%річного сина Олександра. 
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Но%
вини

06:10, 07:05, 08:05 По%
года

06:15 Криве дзеркало
07:15 Хочу все знати
07:25 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "А. Краско.

Я залишаюся"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:45 Без цензури
10:20 Погода
10:25 Нехай Вам буде

кольорово!
11:35 Погода
11:40 Світло
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Аудієнція. Краї%

ни від А до Я
12:45 Х/ф "Людина у

футлярі"
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сур%

доперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Аг%

росектор
15:30 Життя на рівних
15:35 Х/ф "Останній

доказ королів" 
18:20 Новини (із сур%

доперекладом)
18:40 Фінансова пер%

спектива
18:50 Діловий світ
19:05 Останнє попе%

редження
19:30 Агро%News
19:40 Сільрада
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:25 Діловий світ
21:35 В. Данилець та

В. Моїсеєнко в
Коблево

22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Фестиваль гу%

мору "Умора"
00:20 Від першої осо%

би

06:00 "ТСН%тиждень"
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна

правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:05 "Шість кадрів"
09:40 Т/с "Сила. По%

вернення додо%
му" (1)

11:35 Х/ф "Ніч у музеї
% 2" (1)

13:50 "Російські сі%
мейні драми"

14:55 Т/с "Тисяча і од%
на ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особли%
ве"

17:10 Х/ф "Cила. По%
вернення додо%
му" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне

століття. Роксо%
лана % 3" (1)

22:30 "Гроші"
23:35 ТСН
23:50 Х/ф "Терор лю%

бов'ю" (1)
03:15 "ТСН. Особли%

ве"

05:40 Х/ф "Береги ко%

хання" (1)
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 Х/ф "Четвертий

пасажир" (1)
11:10 Х/ф "Почуй моє

серце" (1)
12:00 Новини
12:20 Х/ф "Почуй моє

серце" (1)
13:40 "Судові справи"
14:35 "Чекай на мене"
16:50 Т/с "Перше ко%

хання" 
17:50 Новини
18:00 Ток%шоу "Стосу%

ється кожного"
19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Станиця"
23:40 Т/с "Отаман"
01:30 Д/ф "Таємниці

радянського де%
фіциту. Ширвжи%
ток"

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

лідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті%

ком
08:25 М/с "Шоу Гар%

філда" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:05 Т/с "Шпигунка"

(1)
11:55 Т/с "Та, що гово%

рить з привида%

ми" (1)
12:50 Богиня шопінгу
14:55 Т/с "Чемпіонки"

(1)
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:10 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Даєш молодь!
21:30 Бійцівський клуб
22:30 У ТЕТа добре
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с "Секс і міс%

то" (2)
00:15 Валєра TV

05:05 Світанок
06:10 Ділові факти
06:15 Економічний ін%

терес
06:20 Погода
06:25 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Ро%

ма"
07:30 Ділові факти
07:35 Факти тижня з

О. Соколовою 
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні но%

вини з К. Стогні%
єм

10:10 Головна програ%
ма 

12:20 Т/с "Прокурор%
ська перевірка"

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурор%

ська перевірка"
13:35 Т/с "Штрафбат"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні но%

вини з К. Стогні%
єм

20:10 Т/с "Морські ди%
яволи"

22:10 Четверта вежа 
23:10 Свобода слова з

А. Куликовим
01:05 Погода

05:55 "Чужі помилки.
Олеся у країні
жахів"

06:40 "Усе буде доб%
ре!"

08:20 "Неймовірна
правда про зі%
рок"

10:00 "Зіркове життя.
Зіркові схуднен%
ня"

10:55 Х/ф "Мій тато %
льотчик" (1)

12:50 Х/ф "Іван Васи%
льович змінює
професію" (1)

14:45 "Один за всіх"
16:00 "Усе буде доб%

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

правда про зі%
рок"

20:15 "Куб % 4"
22:00 "Вікна%Новини"
22:25 "Детектор брех%

ні % 4"
23:25 "Слідство ведуть

екстрасенси"
00:30 Т/с "Лікар Хаус"

(1)

06:15 Teen Tіme
06:20 Пекельне поба%

чення
06:55 Teen Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Х/ф "Блондинка

у законі%2"
11:00 Х/ф "Містер і

міссіс Сміт"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:35 Kіds Tіme

15:00 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер

Макс"
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Співай, якщо

зможеш
23:30 Великі почуття
00:05 Репортер

07:00 М/ф (1)
10:45 Х/ф "Бог печалі і

радості" (1)
12:35 "Пороблено в

Україні"
13:50 "КВК%2013"
16:00 "Вечірній квар%

тал"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 "Лямур Тужур"
21:00 "Розсміши комі%

ка"
22:00 Х/ф "Знайомс%

тво з Факерами%
2" (2)

00:00 Х/ф "Ідеальний
самець" (1)

05:20 Х/ф "Дике поле"
(1)

07:05 Х/ф "Тривожна
неділя" (1)

08:35 "Агенти впливу"
09:30 "Лохотрон"
10:00 Х/ф "Повернен%

ня "Святого Лу%
ки" (1)

11:50 Т/с "Загарбни%
ки"

15:25 Т/с "По гарячих
слідах % 2"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Другий

убивчий"
21:30 Т/с "Перевізник"

(2)
22:30 Т/с "CSI: Нью%

Йорк % 9" (2)
23:30 Т/с "Менталіст %

5" (2)
00:30 Т/с "Закон і по%

рядок. Відділ
особливих
справ" (2)

06:00 Т/с "Злочин бу%
де розкрито" (1)

07:00 Події
07:15 Щиросерде зіз%

нання
08:00 Т/с "Подружжя"

(1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Карпов" (1)
12:00 Ток%шоу "Нехай

говорять. Затоп%
лені долі"

13:00 Люблю! Чекаю!
14:00 Т/с "Слід" (1)
14:45 Остаточний вер%

дикт. Сурогатне
материнство

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Поцілунок!"

(1)
19:00 Події
19:20 Ток%шоу "Гово%

рить Україна"
20:00 Т/с "Карпов" (1)
23:00 Х/ф "Форсаж"

(2)
01:00 Х/ф "Щось" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Телефон 47*079

Тут може бути

Ваша

реклама

В Україні вперше впроваджують обме*

ження розрахунків готівкою. У вересні

2012 року Національний банк отримав

право встановлювати граничні суми роз*

рахунків готівкою для фізичних осіб та

суб'єктів господарювання. Ще навесні

цього року Нацбанк прийняв постанову,

згідно з якою всі платежі, які перевищу*

ють 150 тисяч гривень, слід проводити

безготівково. Обмеження набуло чиннос*

ті з 1 вересня цього року.

Головна мета нововведення % скорочення
готівкових розрахунків і зменшення проявів
тіньової економіки. Нема потреби говорити,
що тіньові операції здійснюються без сплати
податків, а бюджет через це втрачає кошти.
Від цього страждають усі, крім спритних діл%
ків. Обмеження розрахунків готівкою зробить
можливим вихід з тіні доходів великих та се%
редніх підприємців. Раніше вони могли вільно
витрачати величезні суми на придбання ульт%
радорогих автомобілів і предметів розкоші,
при цьому не показуючи рух своїх коштів. Те%
пер будь%яка дуже вартісна покупка буде зас%
вічена банківською карткою чи рахунком.

Проте українців продовжують лякати тим,
що планка обмеження розрахунків готівкою
найближчим часом знизиться. Нагадують про
досвід Італії, де заборонено купувати за го%
тівку товари вартістю понад 2000 євро. І бо%
яться обмеження в основному ті, кого воно
жодним чином не стосується. Справді, хто в
наш час може просто так, за першим бажан%
ням дістати з кишені навіть не 150 тис. гри%
вень, а в десять разів менше?

"В цілому обмежувати розрахунки готівкою,
напевно, дійсно необхідно. Зараз саме бага%
тії не платять податки, знаходять різні шпа%
ринки. Це несправедливо, таку ситуацію дер%
жава повинна змінити", % вважає Ірина, під%
приємець з Боярки. За її словами, "люди по%
боюються, що високу планку в 150 тисяч гри%
вень можуть потім знизити, і тоді обмеження
на розрахунки готівкою стосуватиметься
усіх".

Новація піде на користь економіці країни %
значить, усім українцям. Незважаючи на
швидкий розвиток системи безготівкових
розрахунків, вкрай високим залишається по%
казник готівкових грошей в обігу. За даними
НБУ, зараз поза банками обертається 201
млрд. грн. 

На думку експертів з економічних питань,
виведення хоча б 5%10 % з цієї суми в безго%
тівкові платежі % це гарне джерело для креди%
тування економіки, отже, для прискорення
розвитку споживчого ринку і зростання ВВП.
Результати досліджень свідчать, що змен%
шення готівкових розрахунків навіть на 1 %
забезпечує 10 % зростання ВВП.

Перехід на безготівкові платежі планується
проводити в м'якій формі, що передбачає
можливість внесення готівки в банк для по%
дальшого переведення її на рахунок одержу%
вача (в обов'язковому порядку відкривати ра%
хунок не доведеться). А сума обмеження (150
тис. грн.) % комфортна для більшості грома%
дян.

Василь Кошовий

БЮДЖЕТ НАПОВНИТЬСЯ
ЗА РАХУНОК ОЛІГАРХІВЗ 4 серпня 2013 року набрав чинності Закон № 403, яким внесе%

но зміни до діючої редакції ст. 265 "Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки" Податкового кодексу України.

З метою формування реєстру платників податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки та забезпечення взяття від%
повідними контролюючими органами на облік таких платників по%
датку, Законом № 403 встановлено, що у першому базовому по%
датковому (звітному) періоді (2013 р.) ст. 265 Податкового кодек%
су для фізичних осіб застосовується з урахуванням таких особли%
востей:

власники об'єктів житлової нерухомості на підставі оригіналів
документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості
та про житлову площу таких об'єктів можуть здійснювати звірку
даних щодо таких об'єктів до 31.12.2013 р. (включно);

контролюючі органи у 2013 р. не нараховують податок на неру%
хоме майно фізичним особам, і цей податок фізичними особами
не сплачується.

Передусім внесені зміни стосуються звільнення від оподатку%
вання об'єктів житлової нерухомості для окремих категорій насе%
лення.

Законом № 403 встановлено, що не оподатковуються податком
на нерухоме майно:

% об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що нале%
жать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус ба%
гатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів,
піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на
сім'ю, опікуна, піклувальника;

% об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що нале%
жать дітям%сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклуван%
ня, та особам з їх числа, визнаним такими згідно із законом, ді%
тям%інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),
але не більше одного такого об'єкта на дитину.

У разі наявності у платника податку % фізичної особи більше од%
ного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир,
житлових будинків або квартир і житлових будинків, у тому числі їх
часток), база оподаткування обчислюється виходячи із сумарної
житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм пп. 265.4.1 п.
265.4 ст. 265 Податкового кодексу.

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

НОВАЦІЇ У СПРАВЛЯННІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НЕ
ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ, ТА БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ



¡ÓˇÍ‡
������������������������

6 вересня 2013 року 7777TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,,    11110000

06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00
Новини

06:10, 07:05, 08:05
Погода

06:15 Криве дзеркало
07:15 Ера будівництва
07:20 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "В.

Стржельчик.
Вельможний пан
радянського ек%
рану"

08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроні%

ка
09:30 Погода
09:45 Шеф%кухар кра%

їни
10:45 Сім чудес Украї%

ни
11:00 Нехай Вам буде

кольорово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Хай щастить
12:40 До дня народ%

ження О. Дов%
женка. Х/ф "Зве%
нигора"

14:15 Крок до зірок
15:00 Новини (із сур%

доперекладом)
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Аг%

росектор
15:40 Х/ф "Останній

доказ королів" 
18:20 Новини (із сур%

доперекладом)
18:40 Фінансова пер%

спектива
18:50 Діловий світ
19:10 Про головне
19:30 Формула захис%

ту
19:40 Ювілейна прог%

рама В. Білонож%
ка 

20:55 Офіційна хроні%
ка

21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Ювілейна прог%

рама В. Білонож%
ка 

22:45 Погода
22:55 Трійка, Кено,

Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Фестиваль гу%

мору "Умора"
00:20 Від першої осо%

би

06:00 "Служба розшу%
ку дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна

правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Сила. По%

вернення додо%
му" (1)

11:00 Т/с "Величне
століття. Роксо%
лана % 3" (1)

13:00 "Не бреши мені
% 4"

14:00 "Російські сі%
мейні драми"

15:05 Т/с "Тисяча і од%
на ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особли%
ве"

17:10 Т/с "Cила. По%
вернення додо%
му" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне

століття. Роксо%
лана % 3" (1)

22:30 "Мільйонер.
Життя спочатку".
"Борисов"

23:50 ТСН
00:05 Х/ф "Дім без ви%

ходу" (1)

06:15 Т/с "Ясмін"
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 "Станиця"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Станиця"
13:05 Д/с "Слідство

вели... з Леоні%
дом Канев%
ським"

14:00 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружи%

мося в Україні"
16:50 Т/с "Перше ко%

хання"
17:50 Новини
18:00 Ток%шоу "Стосу%

ється кожного"
19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:25 Т/с "Станиця" 
21:35 Футбол. Збірна

України % Збірна
Англії

23:30 "Шустер Lіve"
01:30 Х/ф "Гувернан%

тка"

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

лідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті%

ком

08:25 М/с "Шоу Гар%
філда" (1)

09:00 Т/с "Ранетки"
(1)

10:05 Т/с "Шпигунка"
(1)

11:55 Т/с "Та, що го%
ворить з приви%
дами" (1)

12:50 Богиня шопінгу
14:55 Т/с "Чемпіонки"

(1)
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:10 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Даєш молодь!
21:30 Бійцівський клуб
22:30 У ТЕТа добре
23:15 Т/с "Секс і міс%

то" (2)
00:15 Валєра TV

05:20 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Економічний ін%

терес
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Ро%

ма"
07:40 Ділові факти
07:45 Надзвичайні но%

вини. Підсумки з
К. Стогнієм

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні но%

вини з К. Стогні%
єм

10:10 Анекдоти по%ук%
раїнськи

10:25 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 ди%

яволи"
16:35 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 ди%
яволи"

22:10 Т/с "Прокурор%
ська перевірка"

23:15 Х/ф "Тиха заста%
ва" (2)

01:10 Навчіть нас жи%
ти

04:35 "Усе буде доб%
ре!"

06:05 "Неймовірна
правда про зі%
рок"

07:30 "Холостяк % 3"
16:00 "Усе буде доб%

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

правда про зі%
рок"

20:00 "Врятуйте нашу
сім'ю % 2"

22:00 "Вікна%Новини"
22:25 "Врятуйте нашу

сім'ю % 2"
23:25 "Кохана, ми

вбиваємо дітей"
01:10 Т/с "Лікар Хаус"

(1)

06:15 Teen Tіme
06:20 Пекельне поба%

чення
06:55 Teen Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі

разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme

15:00 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер

Макс"
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Знайти край%

нього
23:15 Великі почуття
23:55 Репортер
00:00 Погода

07:00 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки %

відьми" (1)
11:50 "Орел і Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг монс%

три"
14:50 "Спеція"
16:00 "Лямур Тужур"
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"
00:00 Т/с "Відчайдуш%

ні домогоспо%
дарки" (2)

05:45 Х/ф "Хабар. Із
блокнота журна%
ліста В. Цвєтко%
ва" (1)

08:30 Ранковий "Сві%
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Другий

убивчий"

14:50 Т/с "Полювання
на ізюбра"

16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Полювання

на ізюбра"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Другий

убивчий"
21:30 Т/с "Перевіз%

ник" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью%

Йорк % 9" (2)
23:30 Т/с "Менталіст %

5" (2)
00:30 Т/с "Закон і по%

рядок. Відділ
особливих
справ" (2)

06:00 Т/с "Злочин бу%
де розкрито" (1)

07:00 Події
07:15 Щиросерде зіз%

нання
07:50 Остаточний

вердикт. Суро%
гатне материнс%
тво

09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Карпов" (1)
12:00 Ток%шоу "Нехай

говорять. Про%
хор Шаляпін од%
руження з пенсі%
онеркою"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:45 Остаточний

вердикт. Помста
за кохану

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Поцілунок!"

(1)
19:00 Події
19:20 Ток%шоу "Гово%

рить Україна"
20:00 Т/с "Карпов" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:25 Т/с "Глухар. По%

вернення" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00
Новини

06:10, 07:05, 08:05
Погода

06:15 Криве дзеркало
07:15 Хочу все знати
07:25 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "Лев, який

співає, у нас
один"

08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:35 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Погода
10:20 Д/ф "Периферія

для оригінала"
11:10 Погода
11:15 Православна

енциклопедія
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Формула захисту
12:35 Сім чудес

України
12:55 Криве дзеркало
15:00 Новини (із

сурдоперекладо
м)

15:10 Euronews
15:20 Діловий світ.

Агросектор
15:25 Т/с "Кайфові

хлопці"
18:20 Новини (із

сурдоперекладо
м)

18:40 Фінансова
перспектива

18:50 Діловий світ
19:10 Про головне
19:30 Концертна

програма
"Музика і лід". О.
Гавриш

20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Концертна

програма
"Музика і лід". О.
Гавриш

22:45 Погода
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Фестиваль

гумору "Умора"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна

правда"
08:10 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Сила.

Повернення
додому" (1)

10:55 Т/с "Величне
століття.
Роксолана % 3" (1)

13:00 "Не бреши мені %
4"

14:00 "Російські
сімейні драми"

15:05 Т/с "Тисяча і одна
ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10  Т/с "Cила.

Повернення
додому" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне

століття.
Роксолана % 3" (1)

22:35 "Ілюзія безпеки.
Тютюнова змова"

23:40 ТСН
23:55 Х/ф "Школа для

товстуль" (2)

03:25 "ТСН. Особливе"

05:30 Т/с "Отаман"
06:15 Т/с "Ясмін"
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 "Станиця" 
10:15 Х/ф

"Гувернантка"
12:00 Новини
12:20 Х/ф

"Гувернантка"
12:40 Д/с "Слідство

вели... з
Леонідом
Каневським"

13:35 "Судові справи"
14:30 "Сімейний суд"
15:50 "Давай

одружимося в
Україні"

16:50 Т/с "Перше
кохання"

17:50 Новини
18:00 Ток%шоу

"Стосується
кожного"

19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "На край

світу" (1)
00:25 Т/с "Отаман"

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

дослідниця" (1)

07:55 Мультик з
Лунтіком

08:25 М/с "Шоу
Гарфілда" (1)

09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:05 Т/с "Шпигунка"

(1)
11:55 Т/с "Та, що

говорить з
привидами" (1)

12:50 Богиня шопінгу
14:55 Т/с "Чемпіонки"

(1)
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:10 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Даєш молодь!
21:30 Бійцівський клуб
22:30 У ТЕТа добре
23:15 Т/с "Секс і місто"

(2)
00:15 Валєра TV

05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Економічний

інтерес
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Четверта вежа 
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні

новини з К.
Стогнієм

10:10 Анекдоти по%
українськи

10:25 Т/с "Агент
національної
безпеки"

12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по%

українськи
13:15 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:35 Т/с "Морські
дияволи"

16:35 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
перевірка"

23:20 Х/ф "Вантаж 200"
(2)

01:10 Стоп%10

05:40 "Чужі помилки.
Репортаж із
зашморгом на
шиї"

06:25 "Усе буде
добре!"

08:05 "Неймовірна
правда про зірок"

09:40 "Врятуйте нашу
сім'ю % 2"

12:35 "Холостяк % 3"
16:00 "Усе буде

добре!"
18:00 "Вікна%Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про зірок"
20:00 "МайстерШеф %

3"
22:00 "Вікна%Новини"
22:40 "МайстерШеф %

3"
01:00 Т/с "Лікар Хаус"

(1)

06:15 Teen Tіme
06:20 Пекельне

побачення
06:55 Teen Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі

разом"
11:00 Т/с "Вороніни"

13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер Макс"
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Світлофор"

(2)
23:00 Великі почуття
00:05 Репортер

07:00 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки %

відьми" (1)
11:50 "Орел і Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг

монстри"
14:50 "Спеція"
16:00 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"
00:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
(2)

06:00 Х/ф "Перша
кінна" (1)

08:30 "Ранковий
"Свідок"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"

12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Другий

убивчий"
14:50 Т/с "Полювання

на ізюбра"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Полювання

на ізюбра"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Другий

убивчий"
21:30 Т/с "Перевізник"

(2)
22:30 Т/с "CSI: Нью%

Йорк % 9" (2)
23:30 Т/с "Менталіст %

5" (2)
00:30 Т/с "Закон і

порядок. Відділ
особливих справ"
(2)

06:00 Т/с "Злочин буде
розкрито" (1)

07:00 Події
07:15 Щиросерде

зізнання
07:50 Остаточний

вердикт. Помста
за кохану

09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Карпов" (1)
12:00 Ток%шоу "Нехай

говорять. 20
років по тому"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:45 Остаточний

вердикт. Секс%
рабство

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Поцілунок!"

(1)
19:00 Події
19:20 Ток%шоу

"Говорить
Україна"

20:00 Т/с "Карпов" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:25 Т/с "Глухар.

Повернення" (1)
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00.
12:00. 15:00,
18:20 Новини

06:10, 07:05, 08:05,
09:00, 09:35,
10:40, 12:20,
23:15 Погода

06:15 Криве дзеркало
07:15 Хочу все знати
07:25 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "М. Олялін.

Поранене серце"
08:45 Корисні поради
09:05, 21:00 Підсумки

дня
09:30 Офіційна хроніка
09:45 Ток%шоу "Віра.

Надія. Любов"
11:00 Нехай Вам буде

кольорово!
12:10 Діловий світ
12:25 Фольк%musіc
13:30 Х/ф

"Провінціалки"
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.

Агросектор
15:30 "Секрети успіху"

з Н.
Городенською

16:10 Т/с "Кайфові
хлопці"

18:40 Фінансова
перспектива

18:50, 21:25 Діловий
світ

19:10 Про головне
19:35 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
20:30 М. Гнатюк. "Час

рікою пливе"
21:35 Фольк%musіc
22:55 Трійка, Кено,

Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Фестиваль

гумору "Умора"
00:20 Від першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН

06:45, 07:10, 08:10
"Сніданок з 1+1"

08:05 "Економічна
правда"

09:05, 17:10 Т/с "Сила.
Повернення
додому" (1)

11:00 Т/с "Величне
століття.
Роксолана % 3" (1)

13:00 "Не бреши мені %
4"

14:00 "Російські сімейні
драми"

15:05 Т/с "Тисяча і одна
ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
20:15 "Казкова Русь"
21:00 "Хочу у Віагру"
23:20 Х/ф "Кара

небесна" (1)
01:25 Х/ф "Ла Бамба"

(2)

05:30 Т/с "Отаман" 
06:15 Т/с "Ясмін"
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00,
12:00, 17:50
Новини

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

09:10, 12:20 Т/с "На
край світу" (1)

13:40 "Судові справи"
14:35 "Сімейний суд"
15:50 "Давай

одружимося в
Україні"

16:50 Т/с "Перше
кохання"

18:00 Х/ф "Наречена"
(1)

20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Тріска" (2)

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

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з

Лунтіком
08:25 М/с "Шоу

Гарфілда" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:05 Т/с "Шпигунка"

(1)
11:55 Т/с "Та, що

говорить з
привидами" (1)

12:50 Богиня шопінгу
14:55 Т/с "Чемпіонки"

(1)
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:10 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Даєш молодь!
21:30 Бійцівський клуб
22:30 У ТЕТа добре
23:15 Т/с "Секс і місто"

(2)
00:15 Валєра TV

06:10, 07:30 Ділові
факти

06:15 Економічний
інтерес

06:20, 02:15 Погода
06:25 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25

Надзвичайні
новини з К.
Стогнієм

10:10, 13:00 Анекдоти
по%українськи

10:25, 16:40 Т/с "Агент
національної
безпеки"

12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с

"Прокурорська

перевірка"
14:40, 20:10 Т/с

"Морські
дияволи"

18:45 Факти. Вечір
23:30 Максимум в

Україні
23:55 Х/ф "Брат%2"

06:00 "Чужі помилки.
Три товариші"

06:45 Х/ф "Людина
народилася" (1)

08:25 "Неймовірна
правда про зірок"

10:05 Х/ф "Холодне
серце" (1)

18:00, 22:00 "Вікна%
Новини"

18:20 "Неймовірна
правда про зірок"

20:00, 22:40
"Національне
талант%шоу
"Танцюють всі!%6"

00:10 "Куб % 4"

06:15, 06:55 Teen Tіme
06:20 Пекельне

побачення
07:00, 07:35, 08:35

Підйом
07:30, 08:30, 19:55

Погода
09:00 Т/с "Щасливі

разом"
11:00, 17:55, 21:00 Т/с

"Вороніни"
13:20, 14:25 Kіds Tіme
13:25 М/с "Губка Боб"
15:00 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа
16:55 Голодні ігри
19:00, 00:05 Репортер
19:05 Абзац!
20:00 Т/с "Супер Макс"
22:00 Т/с "Світлофор"

(2)
23:00 Великі почуття

07:00 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки %

відьми" (1)
11:50, 19:00 "Орел і

Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг монстри"
14:50 "Спеція"
16:00 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

17:00 "Розсміши
коміка"

18:00 "Звана вечеря"
20:00 "КВК%2013"
22:25 "Пороблено в

Україні"
00:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
(2)

05:40 Х/ф "Вони
воювали за
Батьківщину" (1)

08:30 Ранковий
"Свідок"

09:00 Т/с "Повернення
Турецького"

13:00 Т/с "Другий
убивчий"

15:00 Т/с "Краповий
берет"

16:45, 19:00 "Свідок"
17:00 Т/с "Краповий

берет"
19:30 Т/с "Чуже

обличчя"
23:30 Х/ф "Щит

Батьківщини"
01:00 Х/ф "Супернова"

(1)

06:00 Т/с "Злочин буде
розкрито" (1)

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Події

07:15, 02:35
Щиросерде

зізнання
07:50 Остаточний

вердикт. Причина
вбивства %
донорство

09:10, 13:10, 17:20 Т/с
"Слід" (1)

10:00, 20:00 Т/с
"Карпов" (1)

12:00 Ток%шоу "Нехай
говорять.

Мученик Павло"
14:45 Остаточний

вердикт.
Спадщина

16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Поцілунок!" (1)
19:20 Ток%шоу

"Говорить
Україна"

23:00 Т/с "Ментівські
війни % 7" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00
Новини

06:10, 07:05, 08:05
Погода

06:15 Криве дзеркало
07:15 Ера будівництва
07:20 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "М.

Козаков. Не дай
мені, Боже,
лишитися
розуму"

08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна

хроніка
09:35 Погода
09:45 Книга.ua
10:05 Погода
10:10 Нехай Вам буде

кольорово!
11:25 Погода
11:30 "Секрети

успіху" з Н.
Городенською

12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Д/ф

"Сімдесятники.
Леонід Осика"

12:50 До дня
народження О.
Довженка. Х/ф
"Земля"

14:15 Українська
пісня

15:00 Новини (із
сурдоперекладо
м)

15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.

Агросектор
15:30 Т/с "Кайфові

хлопці"
18:20 Новини (із

сурдоперекладо
м)

18:40 Фінансова
перспектива

18:50 Діловий світ

19:05 Останнє
попередження

19:30 "Честь маю
запросити".
Концерт Я.
Табачника

20:55 Офіційна
хроніка

21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Фестиваль пісні

в Коблево
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Фестиваль

гумору "Умора"
00:20 Від першої

особи

06:00 "Служба
розшуку дітей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з

1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з

1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна

правда"
08:10 "Сніданок з

1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Сила.

Повернення
додому" (1)

11:00 Т/с "Величне
століття.
Роксолана % 3"
(1)

13:00 "Не бреши мені
% 4"

14:00 "Російські
сімейні драми"

15:05 Т/с "Тисяча і
одна ніч" (1)

16:45 "ТСН.
Особливе"

17:10 Т/с "Cила.
Повернення
додому" (1)

19:30 ТСН

20:15 Т/с "Величне
століття.
Роксолана % 3"
(1)

22:30 "Кохання без
кордонів"

00:05 ТСН

06:15 Т/с "Ясмін"
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 "На край

світу" (1)
12:00 Новини
12:20 Т/с "На край

світу"
13:40 "Судові справи"
14:35 "Сімейний суд"
15:50 "Давай

одружимося в
Україні"

16:50 Т/с "Перше
кохання"

17:50 Новини
18:00 Ток%шоу

"Стосується
кожного"

19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "На край

світу" (1)
00:25 Т/с "Отаман" 

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята%

твійнята
07:30 М/с "Даша%

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з

Лунтіком

08:25 М/с "Шоу
Гарфілда" (1)

09:00 Т/с "Ранетки"
(1)

10:05 Т/с "Шпигунка"
(1)

11:55 Т/с "Та, що
говорить з
привидами" (1)

12:50 Богиня шопінгу
14:55 Т/с "Чемпіонки"

(1)
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:10 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Даєш молодь!
21:30 Бійцівський

клуб
22:30 У ТЕТа добре
23:15 Т/с "Секс і

місто" (2)
00:15 Валєра TV

05:15 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Економічний

інтерес
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с

"Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні

новини з К.
Стогнієм

10:10 Анекдоти по%
українськи

10:25 Т/с "Агент
національної
безпеки"

12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по%

українськи
13:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:35 Т/с "Морські
дияволи"

16:35 Т/с "Агент
національної
безпеки"

18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні

новини з К.
Стогнієм

20:10 Т/с "Морські
дияволи"

22:05 Т/с
"Прокурорська
перевірка"

23:15 Х/ф "Брат"
01:20 Несекретні

файли

05:50 "Чужі помилки.
Кохай мене, моя
голубонько!"

06:35 "Усе буде
добре!"

08:20 "Неймовірна
правда про
зірок"

09:55 "Холостяк % 3"
16:00 "Усе буде

добре!"
18:00 "Вікна%Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про
зірок"

20:00 "Зважені та
щасливі % 3"

22:00 "Вікна%Новини"
22:40 "Зважені та

щасливі % 3"
00:50 Т/с "Лікар Хаус"

(1)

06:15 Teen Tіme
06:20 Пекельне

побачення
06:55 Teen Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі

разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"

16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:05 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер

Макс"
21:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Світлофор"

(2)
23:00 Великі почуття
00:05 Репортер

07:00 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки %

відьми " (1)
11:50 "Орел і Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг

монстри"
14:50 "Спеція"
16:00 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"
00:00 Т/с

"Відчайдушні
домогосподарки
" (2)

05:20 Х/ф "Чоловічі
тривоги" (1)

08:30 Ранковий
"Свідок"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Другий

убивчий"
14:50 Т/с "Полювання

на ізюбра"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Полювання

на ізюбра"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Другий

убивчий" (2)
21:30 Т/с

"Перевізник" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью%

Йорк % 9" (2)
23:30 Т/с "Менталіст %

5" (2)
00:30 Т/с "Закон і

порядок. Відділ
особливих
справ" (2)

06:00 Т/с "Злочин
буде розкрито"
(1)

07:00 Події
07:15 Щиросерде

зізнання
07:50 Остаточний

вердикт. Секс%
рабство

09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Карпов" (1)
12:00 Ток%шоу "Нехай

говорять. Made
іn Швеція"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:45 Остаточний

вердикт.
Причина
вбивства %
донорство

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Поцілунок!"

(1)
19:00 Події
19:20 Ток%шоу

"Говорить
Україна"

20:00 Т/с "Карпов" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:25 Т/с "Глухар.

Повернення" (1)
02:10 Т/с "Пожежники

Чикаго" (1)
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Ставки податку встановлюються за рішен%
ням сільської, селищної або міської ради у від%
сотках до розміру мінімальної заробітної пла%
ти, визначеної законом на 1 січня звітного (по%
даткового) року, за 1 м2 бази оподаткування.

Так, ставки податку для фізичних осіб вста%
новлюються в таких розмірах:

не більше 1% % для квартири/квартир, жит%
лова площа яких не перевищує 240 м2, або
житлового будинку/будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 м2;

2,7% % для квартири/квартир, житлова пло%
ща яких перевищує 240 м2, або житлового бу%
динку/будинків, житлова площа яких переви%
щує 500 м2;

1% % для різних видів об'єктів житлової неру%
хомості, що перебувають у власності одного
платника податку, сумарна житлова площа
яких не перевищує 740 м2;

2,7% % для різних видів об'єктів житлової не%
рухомості, що перебувають у власності одно%
го платника податку, сумарна житлова площа
яких перевищує 740 м2.

Ставки податку для юридичних осіб вста%
новлюються в таких розмірах:

1% % для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 м2, та житлових будинків, жит%
лова площа яких не перевищує 500 м2;

2,7% % для квартир, житлова площа яких пе%
ревищує 240 м2, та житлових будинків, житло%
ва площа яких перевищує 500 м2.

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

СТАВКИ ПОДАТКУ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО



06:00, 07:00, 08:50,
09:00, 23:30
Погода

06:05 Світ православ'я
06:35 Криве дзеркало
07:05 Панянка та кулінар
07:35, 23:55 Ток%шоу

"Дружина"
09:05 Шеф%кухар країни
09:55 Околиця
10:30 Подорожуй світом

з Ю. Акуніною
10:55 Крок до зірок
11:50 Маю честь

запросити
12:35 Ближче до народу
13:05 У гостях у Д.

Гордона
13:55 Караоке для

дорослих
14:50 Золотий гусак
15:15 Як Ваше здоров'я?
16:15 С. та В. Білоножки.

Концертна
програма

17:00 Діловий світ.
Тиждень

17:30 Слово регіонам
17:40 Головний аргумент
18:00 Міжнародні

змагання з конкуру
"Донбас Тур"

19:00, 21:55 Бокс.
Чемпіонат світу
серед юніорів.
Фінали

20:50 Офіційна хроніка
21:00, 01:20 Підсумки

дня
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00 Ера бізнесу.

Підсумки
23:35 Олімпійський

виклик

06:00 Х/ф "Кара небесна"
(1)

07:50 М/ф (1)

08:10 "Ремонт +"
09:00 "Лото%Забава"
10:00 М/ф (1)
11:00 "Неділя з

"Кварталом"
12:00 "Смакуємо"
12:40 Х/ф "Анжеліка і

король" (1)
14:50 Х/ф "Процес" (1)
19:30 "ТСН%тиждень"
20:15 "Великий

пекарський турнір"
22:05 "Світське життя"
23:10 "Що? Де? Коли?"
00:15 Х/ф "Відкрий свої

очі" (2)

05:35 Т/с "Терор
коханням" (1)

09:25 "Школа лікаря
Комаровського"

10:00 "Орел і Решка.
Назад у СРСР"

11:00 "Шалене весілля"
12:00 Х/ф "Красуня і

чудовисько"
14:10 Т/с "Шлюб за

заповітом"
18:00 Х/ф "Перевірка на

кохання" 
20:00 "Подробиці тижня з

Є. Кисельовим"
21:30 Т/с "Дар'я" 
01:10 Х/ф "Закоханий і

беззбройний" (1)

06:00 Єралаш
07:10 М/с "Ескімоска" (1)
07:35 Малята%твійнята
08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішарики.

Пін%код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша%

дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієго, вперед!" (1)
10:40 М/с "Фіксики"
11:05 М/ф "Сердиті

пташки" (1)

11:15 М/ф "Монстр у
Парижі" (1)

13:05 М/ф "Артур і
помста Вурдалака"
(1)

15:00 Х/ф "Фантастична
четвірка%2.
Вторгнення
Срібного
Серфера" (1)

17:10 Одна за всіх
18:10 Моду народу
20:00 Даєш молодь!
21:00 Віталька
22:00 Південне Бутово
23:00 Х/ф "Продавщиця"

(2)
01:05 Х/ф "Джинси%

талісман" (1)

05:55 Світанок
07:00 Квартирне питання
07:55 Анекдоти по%

українськи
08:15 Дача
08:55 Х/ф "Брат"
11:00 Козирне життя
11:30 Максимум в Україні
12:10 Х/ф "Брат%2"
14:55 Т/с "Ми з

майбутнього"
18:45 Факти тижня з О.

Соколовою
19:55 Наша Russіa
21:00 Головна програма
22:55 Х/ф "Ключ

саламандри" (2)
01:00 Х/ф "Честь" (2)

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:00 Х/ф "Вогонь, вода
й... мідні труби" (1)

08:45 "Їмо вдома"
09:50 "Зіркове життя.

Оголені та
знедолені"

10:45 "Караоке на
Майдані"

11:45 "МайстерШеф % 3"
16:05 "Х%Фактор % 4"
19:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
20:05 "Один за всіх"
21:20 Х/ф "Сонцекруг"

(1)
23:15 Х/ф "Спокута" (1)
01:15 Х/ф "Осінній

марафон" (1)

05:40 М/с "Фінес і Ферб"
06:45 Кухня для двох
07:45 Церква Христова
08:00 Уральські пельмені
09:35 М/ф "Мавпи в

космосі"
11:25 Співай, якщо

зможеш
13:00 Мачо не плачуть
14:20 Божевільний

автостоп
15:20 Т/с "Вороніни"
16:40 М/ф "Мадагаскар%

2"
18:30 Х/ф "Канікули

строгого режиму%
1"

19:30 Х/ф "Канікули
строгого режиму%
2"

20:35 Х/ф "Канікули
строгого режиму%
3"

21:50 Х/ф "21 і більше"
(2)

00:00 Х/ф "Пустун" (2)

06:50 М/с "Рожева
пантера і друзі" (1)

07:45 М/ф "Курча Ціпа"
(1)

09:10 Х/ф "Зоряна траса"
11:00 Х/ф "Зіпсовані

дівчиська%2"
12:50 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

14:20 "КВК%2013"

16:45 "Вечірній квартал"
18:50 Х/ф "Турецький

гамбіт" (2)
21:40 Т/с "Надприродне"

(2)
00:20 Х/ф "Невразливий"

(2)

05:00 Т/с "Краповий
берет"

06:30 Т/с "Чуже обличчя"
11:30 "Легенди карного

розшуку".
Особливий відділ
НКВС

12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Найкращі бої

братів Кличків"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства % 9" (1)
19:00 Т/с "По гарячих

слідах % 2"
22:45 "Круті 90%ті"
23:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

01:30 Х/ф "Супернова"
(1)

06:50 Події
07:10 Х/ф "Люблю тебе

до смерті" (1)
09:00 Світ на смак
10:00, 11:00 Таємниці

зірок
12:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
15:00  Т/с "Просте життя"

(1)
18:00  Хто гідний

більшого?
19:00 Події тижня
20:00, 21:00 Т/с "Інтерни"

(1)
22:30  Comedy Woman
23:30 Великий футбол
01:15 Т/с "Ментівські

війни % 7" (2)
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06:00 Підсумки
06:15, 08:10, 08:55,

09:00, 13:35, 23:00
Погода

06:20 Криве дзеркало
06:35, 23:55 Фільм%

концерт "М.
Басков. Я з
музикою навіки
заручений"

08:15 Олімпійський
виклик

08:30 Панянка та кулінар
09:05 Життя на рівних
09:15 Православний

вісник
09:45 Хто у домі хазяїн?
10:10 Сім чудес України
10:30 Х/ф "Подвиг

розвідника"
12:15 Рояль в кущах
12:40 Театральні сезони
13:40 У гостях у Д.

Гордона
14:30 Золотий гусак
14:55 Концерт до Дня

знань
17:05 Без цензури
17:40 Українська пісня
18:30, 21:25 Бокс.

Чемпіонат світу
серед юніорів.
Півфінали

20:45 Кабмін: подія
тижня

20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Підсумки

дня
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
23:10 Фестиваль гумору

"Умора"

06:25 "Ремонт +"
07:15, 19:30 ТСН
08:00 "Світське життя"
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі Бердс"

10:05 Х/ф "Аеротачки"
(1)

11:50 "Світ навиворіт % 2:
Індія"

12:55 "Кохання без
кордонів"

14:45 "Шість кадрів"
15:30 "Казкова Русь"
15:55 "Хочу у VIAгру"
18:30 "Розсміши коміка %

4"
20:00 Х/ф "Хроніки

Нарнії. Підкорювач
світанку" (1)

22:20 Х/ф "Анжеліка і
король" (1)

00:30 Х/ф "Хлопчики%
нальотчики" (2)

05:35 "Шустер Lіve"
09:30 "Все для мами"
10:00 "Літня кухня"
11:00 Х/ф "Закоханий і

беззбройний" (1)
12:50 Т/с "Шлюб за

заповітом"
17:55 Т/с "Терор

коханням" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Терор

коханням" 
22:40 Х/ф "Красуня і

чудовисько" (2)
00:50 Х/ф "Московський

жиголо" (2)

06:00 Єралаш
07:10 М/с "Ескімоска"

(1)
07:35 Малята%твійнята
08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішарики.

Пін%код" (1)
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:40 М/с "Даша%

дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієго, вперед!" (1)

10:40 М/с "Фіксики"
11:05 М/ф

"Переможець" (1)
12:55 Обережно, діти!
13:55 Одна за всіх
14:20 Х/ф "Джинси%

талісман" (1)
16:50 М/ф "Артур і

помста
Вурдалака" (1)

18:45 Х/ф "Фантастична
четвірка 2.
Вторгнення
Срібного
Серфера" (2)

20:45 Віталька
22:00 Південне Бутово
23:00 Х/ф "Затягни мене

в пекло" (3)
01:05 Х/ф "Хлоя. Секс%

найманка" (2)

06:25 Козирне життя
06:55 Т/с "Морські

дияволи"
08:55 Зірка YouTube
10:05 Дача
10:30 Квартирне

питання
11:30 Наша Russіa
12:25 Т/с "Штрафбат"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні

новини. Підсумки з
Костянтином
Стогнієм

19:55 Т/с "Ми з
майбутнього"

23:45 Х/ф "Ключ
саламандри" (2)

01:40 Х/ф "Морфій" (2)

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:05 Х/ф "Садко" (1)
07:40 "Караоке на

Майдані"
08:35 "Їмо вдома"
09:45 "Зіркове життя.

Заможні та

незаміжні"
10:45 "Зважені та

щасливі % 3"
15:10 "Національне

талант%шоу
"Танцюють всі!%6"

19:00 "Х%Фактор % 4"
21:45 Х/ф "Службовий

роман" (1)
01:00 "Детектор брехні %

4"

05:05 М/с "Фінес і Ферб"
06:35 Кухня для двох
08:20 М'ясорУПка
09:15 Уральські пельмені
11:00 Шурочка
12:00 Руді
13:00 Знайти крайнього
14:15 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Мадагаскар%

2"
19:45 Х/ф "Канікули

строгого режиму%
1"

20:55 Х/ф "Канікули
строгого режиму%
2"

22:00 Х/ф "Парфумер"
(2)

01:00 Х/ф "Сусіди" (2)

07:00 М/ф (1)
09:00 М/с "Рожева

пантера і друзі" (1)
10:00 М/ф "Курча Ціпа"

(1)
11:45 Х/ф "Школа

Авалон" (1)
13:35 Т/с "Усі жінки %

відьми" (1)
15:20 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

16:50 "Лямур Тужур"
17:50 "Пороблено в

Україні"
19:15 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне"

(2)

00:20 Х/ф "Крутий
хлопець" (2)

06:15 Т/с "Краповий
берет"

08:00 Т/с "Повернення
Турецького"

11:30 "Речовий доказ".
Смертельне таксі.
Капкан

12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий

свідок"
13:30 Х/ф "Щит

Батьківщини"
15:10 Т/с "Матусю, я

кілера люблю"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства % 9" (1)
23:00 "Таємниці

кримінального
світу". Ліквідатори

23:30 Т/с "Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

01:15 Т/с "Закон і
порядок. Злочинні
наміри" (2)

06:00, 07:10 Т/с "Бігль"
(1)

07:00, 19:00 Події
08:50, 10:00 Т/с

"Інтерни" (1)
11:00 Т/с "Злочин буде

розкрито" (1)
14:00 Люблю! Чекаю!
15:00 Х/ф "Формула

щастя" (1)
17:00, 19:20 Т/с "Просте

життя" (1) 
22:20 Х/ф "Люблю тебе

до смерті" (1)
00:20 Х/ф "Відділ.

Страшні
лейтенанти" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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Переглянуто розміри житлової нерухо%
мості, щодо якої застосовуватимуться
пільги. 

База оподаткування об'єкта/об'єктів
житлової нерухомості, в  тому числі їх час%
ток, що перебувають у власності фізичної
особи % платника податку, зменшується:

для квартири/квартир незалежно від їх
кількості % на 120 м2;

для житлового будинку/будинків неза%
лежно від їх кількості % на 250 м2.

Крім того, внесеними змінами ст. 265
Податкового кодексу доповнено нормою,
що передбачає надання пільги власни%
кам, які володіють різними видами об'єк%
тів житлової нерухомості (у разі одночас%
ного перебування у власності платника
податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток),
шляхом зменшення бази оподаткування
на 370 м2.

Водночас існуючі норми доповнено нор%
мою, згідно з якою пільги щодо сплати по%
датку на нерухоме майно не поширюють%
ся на об'єкти оподаткування, що викорис%
товуються їх власниками з метою одер%
жання доходів (здаються в оренду, лізинг,
використовуються у підприємницькій ді%
яльності).

Внесеними змінами передбачено, що
міські, селищні та сільські ради можуть
встановлювати додаткові пільги щодо
сплати податку, який сплачується на від%
повідній території з об'єктів житлової не%
рухомості, що перебувають у власності
релігійних організацій України, статути
(положення) яких зареєстровано в уста%
новленому законом порядку, та викорис%
товуються для забезпечення діяльності,
передбаченої такими статутами (поло%
женнями).

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ
ПОДАТКУ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

За несвоєчасну сплату податкового зо%
бов'язання, у тому числі уточненого, застосо%
вуються штрафні санкції.

Платник податків, який самостійно виявляє
факт заниження податкового зобов'язання
минулих податкових періодів, зобов'язаний,
за винятком випадків, установлених п. 50.2
ст. 50 Податкового кодексу України (далі % По%
датковий кодекс), надіслати уточнюючий роз%
рахунок і сплатити суму недоплати та штраф у
розмірі трьох відсотків від такої суми до по%
дання такого уточнюючого розрахунку.

Згідно з п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу
платник податків самостійно обчислює суму
податкового та/або грошового зобов'язання
та/або пені, яку зазначає у податковій (митній)
декларації або уточнюючому розрахунку, що
подається до територіального органу Міндо%
ходів України у строки, встановлені цим Ко%
дексом. Така сума грошового зобов'язання
та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового
кодексу у разі, якщо платник податків не спла%
чує узгоджену суму грошового зобов'язання
протягом строків, визначених цим Кодексом,
такий платник притягується до відповідаль%
ності у вигляді штрафу.

Так, при затримці до 30 календарних днів
включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов'язання, накла%
дається штраф у розмірі 10 % погашеної суми
податкового боргу. При затримці понад 30 ка%
лендарних днів % у розмірі 20 % погашеної су%
ми податкового боргу.

Якщо платник податків подав уточнюючий
розрахунок з податку на прибуток підпри%
ємств, але несвоєчасно сплатив задекларо%
вану в ньому суму податкового зобов'язання
(затримка до 30 календарних днів), то до тако%
го платника застосовується штраф у розмірі
10 % погашеної суми податкового боргу.

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

У РАЗІ НЕСВОЄЧАСНОЇ СПЛАТИ

ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
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Боярська ЗОШ І*ІІІ ст. № 1 
Загальна кількість учнів 520

Перших класів 3
Першокласників 66
Одинадцятих класів 2
Одинадцятикласників           32
У школі працюють гуртки від

КСРЦТМ "Оберіг" % комп'ютерної графіки, туристич%
но%краєзнавчий, народна вишивка.

Від Вишнівського ЦТДЮ % театральний, фоль%
клорна студія.

Пришкільні гуртки: танцювальний, баскетбол, во%
кальний, юних журналістів, образотворчий, бісероп%
летіння та екологічний театр.

Боярська ЗОШ І*ІІІ ст. № 2 
Загальна кількість учнів                   271

Перших класів 2
Першокласників                      42
Одинадцятих класів 1
Одинадцятикласників          16
У школі працюють секції волей%

болу, баскетболу, настільного тенісу. Гуртки: вишивки,
комп'ютерної графіки та драматичний гурток "Казка". 

Від РЦЕНТУМ діє гурток "Народознавство". 
Боярська ЗОШ І*ІІІ ст. № 3 

Загальна кількість учнів                1140
Перших класів 4
Першокласників 120
Одинадцятих класів 4
Одинадцятикласників           68
У школі діють КВК "Вітаміни",

спортивні секції: баскетболу, волейболу, настільно%
го тенісу, легкої атлетики.

Гуртки: сценічної майстерності, вокальний та об%
разотворчого мистецтва. 

Від РЦЕНТУМ працюють гуртки "Юний медик".
"Екологія людини" та "Знавці лікарських рослин". 

Цікаво, що у рейтингу загальноосвітніх закладів
району Боярська ЗОШ № 3 посідає перше місце.

Боярська ЗОШ І*ІІІ ст. № 4 
У жовтні цього року школа відзначатиме своє 60%

річчя. Як повідомила директор школи Валентина Пе%
кур, до цієї події  при школі заплановано створити
кімнату%музей.

Загальна кількість учнів 582
Перших класів 3
Першокласників 86
Одинадцятих класів 1
Одинадцятикласників            13

У школі діють гуртки: танцю%
вальний, в'язання, гончарний, вокальний, образот%
ворчий.

Боярська ЗОШ І*ІІІ ст. № 5 
Загальна кількість учнів 654
Перших класів 2

Першокласників 56
Одинадцятих класів 2
Одинадцятикласників           34
На базі школи діють дитяча

музична школа, секція фрі%файту, боксу, карате "Ка%
цу" та інші.

Від РЦЕНТУМ діти можуть відвідувати гурток
"Здоров'я людини та довкілля". 

Боярський НВК "Гімназія * ЗОШ І ст."
Загальна кількість учнів                      1110
Перших класів 5
Першокласників 150
Одинадцятих класів 3
Одинадцятикласників            60

Соціально�гуманітарний напрям
1. Латинський клуб "Porta Antigua"
2. Клуб "Альбіон"
3. Французький клуб "Oh la%la!"
4. Клуб "Книголюб"
5. Клуб "Читасик"
6. Психологічний тренінг%клуб "Лідер"
10. Клуб ДЮП "FIRE"
11. Шаховий клуб

Художньо�естетичний напрям:
1. Гурток "Керамічна майстерня"
2. Студія образотворчого мистецтва "Дивоцвіт"
3. Художня студія "Петриківський розпис"
4. Студія декоративно%прикладного мистецтва

"Очумілі рученята"
5. Гурток "Чарівний лобзик"
6. Гурток бісероплетіння (від Центру еколого%на%

туралістичної творчості )
7. Гурток "Юний художник"
Мистецький напрям:
1. ВІА "Нічні ангели"
2. Вокально%хореографічна студія "Перлинки"
3. Хореографічний ансамбль "Сонечко" (від РЦТМ

"Оберіг")
4. Літературно%мистецька студія "Слово"
5. Боярська дитяча школа мистецтв
Еколого�натуралістичний напрям:
1. Театральна студія  "Краплинка"
2. Осередок Всеукраїнського товариства "Еколо%

гічна варта"
Фізкультурно�оздоровчий напрям
1. Спортивні секції: баскетбол, футбол, великий

теніс, тхеквондо.

БАБАТЬКАМ НА ЗАМІТКУТЬКАМ НА ЗАМІТКУ

Ось і знову боярські школярі втягну*
лися в розмірений навчально*освітній ритм.
Уроки, домашні завдання, гуртки та секції *
саме з цього зазвичай складається шкільне
життя*буття наших дітей. Пропонуємо увазі чи*
тачів "Боярка*інформ" добірку цифр та фактів
щодо початку нового навчального року в Бояр*
ських ЗОШ та корисну інформацію щодо орга*

нізації позашкільного навчання дітей.

\ Флористика
\ Народознавство

\ Лікарські рослини
\ Юний вершник
\ Юні квітникарі

\ "Шедевр"
(вироби зі шкіри)

\ Екологічна варта
\ Юні рослинники

На базі Києво*СвятошинськогоНа базі Києво*Святошинського
районного центру еколого*районного центру еколого*
натуралістичної творчостінатуралістичної творчості
учнівської молоді у Боярціучнівської молоді у Боярці

(вул. Хрещатик, 76) діють гуртки:(вул. Хрещатик, 76) діють гуртки:

1. Народна студія бального
танцю "Ритми"
2. Народна студія естрадно%
народного співу "Перлина"
3. Зразкова студія
образотворчого мистецтва
"Звичайне диво"
4. Зразкова студія
"Фітодизайн"
5. Зразкова театр%студія
"Світла хвиля" 
6. Зразковий дитячий
хореографічний ансамбль
"Сонечко"
7. Студія естрадно%
спортивного танцю
"Фантазія"
8. Студія "М’яка іграшка" 
9. Студія "Рукоділля" 
10. Майстерня "Майстер" 
11. Вокальна студія
"Едельвейс" 
12. Студія авторської пісні та
гри на гітарі 
13. Гурток "Художні вироби з
глини"
14. Студія "Художня вишивка"
15. Гурток "Світ майстрів"
16. Гурток "Юні
фотохудожники"
17. Гурток "Сувенірна іграшка
та прикраси"
18. Комп'ютерний гурток (для
дітей соціально%незахищених
категорій)
19. Гурток соціальної
реабілітації
20. Гурток "Скульптура".
Платні освітні послуги
1. Студія раннього розвитку
дитини "Я + мама" (діти 1%3
років)
2. Студія раннього розвитку
дитини "Долоньки" (діти від 1
до 6 років)
3. Студія "АБВГДейка",
підготовка дітей до школи
4. Народна студія бального
танцю "Ритми"
5. Студія естрадно%
спортивного танцю
"Фантазія"
6. Зразкова студія
образотворчого мистецтва
"Звичайне диво"
7. Зразкова студія
"Фітодизайн"
8. Студія "Каліпсо" за фахом
"Образотворче мистецтво" 
9. Студія "Рукоділля"
(бісероплетіння), діти 5%7
років
10. Студія "Лінгвіст"
(англійська мова)
11. Клуб майбутніх мам
(творчі заняття для вагітних).

ГГуртки на базі уртки на базі 

КСР ЦТМ "Оберіг"КСР ЦТМ "Оберіг"

(вул. Білогородська, 23*а)(вул. Білогородська, 23*а)

Ієромонах Флавіан (Гоженко): 
% Важко переоцінити місце і роль

курсу "Основи християнської етики" в
сучасній системі освіти України. 

Під час реформування системи ос%
віти в нашій державі православні
християни, як і люди інших віроспові%
дань та переконань, не можуть зали%
шатися осторонь тих змін, які відбува%
ються, адже вони стосуються наших
дітей.  

На прикладі викладання курсу "Ос%
нови християнської етики" в гімназії
можна впевнено стверджувати про
позитивні результати. Живе знайомс%
тво з релігією вчить юного громадя%
нина доброму ставленню до пред%
ставників інших віросповідань та наці%
ональностей. Викладання курсу ду%
ховно%морального змісту у державній
загальноосвітній школі жодним чином
не суперечить принципам світськості
держави і системи освіти. Підтвер%
джує це і досвід багатьох європей%
ських країн. 

На духовний стан сучасної молоді
впливають не тільки бідність та соці%
альні проблеми, але й порушення іде%
алів святості сімейного життя та чис%
тоти стосунків між чоловіком і жінкою.
Церква, школа, бізнес, все суспільс%
тво України об'єднує свої зусилля для
захисту молоді. Створюються меха%
нізм для вирішення та профілактики
таких проблем, як безпритульність,
наркоманія, алкоголізм, дитяча зло%
чинність. Прикро, коли людиною ке%
рують   егоїзм, відсутність любові, ба%
жання примітивних земних задово%
лень.

Духовне здоров'я людей % це, на%
самперед, справа Церкви. Обов'язок
Церкви % підготувати людей до життя
у раю, обов'язок держави % зробити
все так, щоб життя на землі не перет%
ворювалось на пекло. Християнська
культура несе не поверхову освіту, а
освіту, яка проникає від розуму до
серця. Її ціль % привернути увагу дітей
до Батьківщини, до її культурно%істо%
ричних і духовних цінностей.

Світлана Миколаївна Сушко, ди*

ректор Боярського НВК "Гімназія*

загальноосвітня школа I ступеня":  

% Навчальний план гімназії наповне%
ний, а можна сказати, що й переповне%
ний кількістю навчальних предметів.
Здавалося б, чого ще бракує для того,
щоб випускати з гімназії освічену, ду%
ховно розвинену і всебічно ерудовану
сучасну молоду людину? Це питання
давно турбувало нас, творчих педагогів
гімназії. Ми дійшли простого висновку %
не вистачає міцного фундаменту, на
якому кожен гімназист вибудував би
власну систему знань, переконань та
досвіду. Таким фундаментом для фор%
мування світогляду сучасної молодої
людини має бути предмет, який пояснив
би саму основу Життя, суть Світу, цінніс%
ні орієнтири, які ведуть людину шляхом
пізнання Істини, Добра, Краси. Саме та%
ким предметом є курс "Основи христи%
янської етики". Оскільки в класі можуть
знаходитись діти, батьки яких відвіду%
ють церкви різних конфесій, то дуже
добре, що даний курс не є вченням віри,
не включає релігійних обрядів, не ста%
вить за мету залучення до певної кон%
фесії. Викладання предмету передба%
чає виховання в учнів поваги до свободи
совісті, релігійних та світоглядних пере%
конань інших людей; здатність до спів%
життя в полікультурному та поліконфе%
сійному українському суспільстві.

Гімназії пощастило, адже "Основи
християнської етики" викладає справ%
жній священик, ієромонах Флавіан (Го%
женко). Прослухати курс мають можли%
вість всі учні 1(5), 3(7) та 6(10) класів.
Тобто, по черзі кожна дитина "прохо%
дить" через нього в молодшому (якщо
так можна назвати учнів 1%х гімназійних
класів), середньому та старшому
шкільному віці. 

Майже всі у гімназії переконані: в на%
шому нестабільному і, на жаль, ще не
зовсім високоморальному  українсько%
му соціумі просто необхідно допомогти
батькам, зайнятим щоденним добуван%
ням "хліба насущного", виховати дити%
ну в дусі загальних цивілізаційних цін%
ностей. Слава Богу, що Господь допоміг
нам, вчителям гімназії, зрозуміти це,
можливо, раніше, ніж іншим. 

ЗАКЛАДАЄМО ФЗАКЛАДАЄМО ФУНДАМЕНТУНДАМЕНТ

ДОХОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИДОХОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Вже декілька років НВК "Гімназія*загальноосвітня школа I сту*
пеня" та Свято*Михайлівський храм у Боярці ведуть плідну співпрацю у
напрямку морального та духовного виховання майбутнього покоління.
Відповідно до навчального плану гімназії та з благословення Блажен*
нійшого митрополита Київського і всієї України Володимира, ієромона*
хом Флавіаном, кліриком Свято*Михайлівської церкви, у старших кла*
сах  викладається курс християнської етики. Цей курс допомагає сучас*
ному молодому поколінню здобути основи моралі та духовності, що є
складовою частиною становлення особистості. У 2013 році Блаженній*
шим митрополитом Володимиром гімназія була удостоєна високої на*

городи * Ордена "Преподобного Нестора Літописця * III ступеня".

завідуючу ДНЗ “Берізка” 

ММ АА ЙЙ ОО КК   
ЛЛююддммииллуу  ФФееддооррііввннуу
Зичимо міцного здоров’я на многії літа,

балгополуччя, щедрої долі, щастя та
успіхів, творчої наснаги у відповідальній
роботі. Хай у Вашому домі завжди панують
мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та
виваженість. 

З повагою, міський голова Тарас Добрівський, 

виконавчий комітет Боярської міської ради, 

та громада міста 

ВІТВІТАЄМО АЄМО 
З 50*РІЧНИМЗ 50*РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМЮВІЛЕЄМ

Києво*Святошинський

районний центр

соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді

ОГОЛОШУЄ НАБІР
для прийняття на посаду

фахівця із
соціальної роботи

в м. Боярка.
Вимоги до претендентів:

вища освіта за фахом "Соці%
альна робота", "Соціальна
педагогіка", "Психологія",
"Соціологія" за освітньо%ква%
ліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста, стаж роботи за
фахом не менше 1 року.

Фахівець із соціальної ро%
боти бажано повинен прожи%
вати в м. Боярка. 

Звертатися за адресою:
Вишневе, вул. К. Маркса, 15.

Тел. для довідок 7*28*22.



Нещодавно до
будиночка Петра
Павловича та Га*
лини Миколаївни
Тирон завітали
гості з подарун*
ком. І не простий
то був дарунок, а
річ просто життє*
во необхідна для
цієї родини: інва*
лідний візок. 

Ним забезпечи%
ли цю родину го%
лова Боярського
міського осередку
Партії пенсіонерів
України, підприє%
мець Юрій Єдаков
та голова ради ве%
теранів%пенсіоне%
рів при Києво%Свя%
тошинському РВ ГУ МВС України в Ки%
ївській області, голова правління ГФ
"Правозахист" Віктор Марценюк.

"Декілька років тому Галина Микола%
ївна серйозно захворіла, % розповідає
Юрій Єдаков. % Коли Петро Павлович
звернувся за допомогою, ми спочатку
дістали для його дружини ходунки,
щоб жінка бодай якось могла пересу%
ватися по садибі. Та навіть користу%
вання таким пристроєм вимагало чи%
мало сил. Тому нещодавно з’явилася
нагода надати цій родині більш суттє%
ву допомогу. Разом з Віктором Мар%

ценюком ми придбали для родини Ти%
рон ось цей сучасний імпортний інва%
лідний візок” .  

"У нашому місті дуже багато людей,
які потребують допомоги, % долучаєть%
ся до розмови Віктор Марценюк. % І як%
що ми можемо, то ми її надаємо". 

На його думку, про таких людей пот%
рібно згадувати не лише напередодні
Дня інваліда чи чергового свята, а
пам'ятати про них повсякчас і допома%
гати їм за першої%ліпшої нагоди.

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Саме у День незалеж%
ності % 24 серпня 2013
року визначався володар
Кубку міського голови. У
півфінальних матчах на
стадіоні "Зеніт" зустріча%
лися "Стара Боярка" з
"ДЮСШ" (1:0) та "Фанат"
з "Арсеналом" (0:3). 

У фінальній зустрічі
"Старої Боярки" та "Ар%
сеналу" визначився пе%
реможець турніру. Після

напруженого та багатого
на яскраві футбольні мо%
менти матчу володарем
Кубку міського голови з
рахунком 0:1 став "Арсе%
нал". 

Церемонію нагород%
ження очолили міський
голова Тарас Добрів%
ський та перший заступ%
ник голови Києво%Свято%
шинської районної дер%
жавної адміністрації Ми%

кола Шкаврон. 
Принагідно Микола Іва%

нович і Тарас Григорович
повідомили, що нині три%
вають проектно%вишуку%
вальні роботи щодо ре%
конструкції стадіону "Зе%
ніт". І невдовзі розпоч%
нуться роботи по реконс%
трукції та благоустрою
цього спортивного ком%
плексу.

Ця визначна подія у
житті світової спортив%
ної спільноти сприяє
подальшому розвитку
міжнародного та на%
ціонального рухів
ветеранів спорту,
пропаганді олімпій%
ських ідеалів, друж%
би, злагоди і бра%
терства. Принципи
міжнародного вете%
ранського спортивно%
го руху є невід'ємною
складовою системи фі%
зичного виховання. Вони
активно сприяють впровад%
женню здорового способу жит%
тя, позитивно впливають на свідо%
мість осіб старшого віку та прагнення бу%
ти фізично активними, займатися спор%
том упродовж усього життя.

Приємною новиною для нас стала
участь боярчанина Бориса Сухорученка у
командах з академічного веслування. У
змаганнях мікст із чотирьох осіб різної
статі команда України здобула золоті ме%
далі, а серед команд мікст із восьми осіб
різної статі % срібні медалі.

Кращі представники спорту серед вете%

ранів
г і д н о

п р е д с т а %
вили Україну на

Всесвітніх іграх майс%
трів, відстояли та збагатили спортивну
славу нашої Вітчизни.

Кожен із переможців % яскравий прик%
лад для наслідування. Адже вони і досі
знаходять час, сили, натхнення, щоб да%
рувати радість мільйонам уболівальників,
підкорювати все нові й нові вершини.

Мар'яна Козуб

ННААШШ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯКК

ЗЗДДООББУУВВ  ЗЗООЛЛООТТОО  УУ  ТТУУРРИИННІІ

С п о р т

«АРСЕНАЛ»«АРСЕНАЛ» – – 

ВОЛОДАР КУБКУВОЛОДАР КУБКУ

На початку серпня команда України взяла участь у VІІІ Всесвітніх іграх майстрів

(ветеранів), які проходили в Турині (Італія). Нашу збірну представляли 360 спортсменів у

11 видах спорту: важка атлетика, велоспорт (шосе), волейбол, академічне веслування,

веслування на байдарках і каное, дзюдо, легка атлетика, плавання, теніс, настільний теніс і

спортивне орієнтування.

Активну участь в обговоренні до%
сягнень освітньої галузі взяли: го%
лова Верховної Ради України Во%
лодимир Рибак, голова Київської
облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк, голова Київської обл%
ради Олександр Качний та інші. 

Захід розпочався урочистою це%
ремонією вручення Володимиром
Рибаком та Анатолієм Присяжню%
ком 12 шкільних автобусів у рам%
ках реалізації Державної цільової
програми "Шкільний автобус". 

Губернатор Київщини Анатолій
Присяжнюк зазначив, що мину%
лий навчальний рік для учнів та
освітян Київщини став вагомим у
навчальній, творчій, спортивно%
оздоровчій діяльності. 

Голова Київоблради Олександр
Качний відзначив, що майже 1500
обдарованих дітей Київщини здо%
були перемоги на обласному та
заключному етапах Всеукраїн%
ських учнівських олімпіад, інтелек%
туальних конкурсах, 53 учні стали
переможцями Всеукраїнських
предметних олімпіад і конкурсу%
захисту робіт учнів%членів Малої
академії наук України. А кожна така
перемога % ще один крок до яскра%
вого майбутнього нашої країни. 

В обговоренні проблем освітян%
ської галузі Київщини взяли участь
інші гості конференції, а також її
безпосередні учасники % директо%
ри, вчителі навчально%виховних
закладів області. 

На урочистій частині конферен%
ції було нагороджено кращих пе%
дагогів % переможців обласного
етапу конкурсу "Учитель року%
2013". Почесну грамоту Верховної
Ради України від голови Верховної
Ради України Володимира Рибака
отримала й наша землячка % вчи%

тель фізики Боярського НВК "Гім%
назія % ЗОШ І ст." Тамара Анісімова %
за перемогу у Всеукраїнському
етапі конкурсу "Учитель року%
2013".

"УЧИТЕЛЬ РОКУ*2013" "УЧИТЕЛЬ РОКУ*2013" 
ВИКЛАДАЄ ФІЗИКУ ВИКЛАДАЄ ФІЗИКУ 

В БОЯРСЬКІЙ ГІМНАЗІЇВ БОЯРСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ

У Палаці культури та мистецтв КПІ відбулася конференція

керівників навчальних закладів і педагогічних працівників

Київської області на тему: "Нові стандарти освіти як необхідна

умова підвищення її доступності та якості".

ЯКЩО МОЖЕШ * ДОПОМОЖИ!ЯКЩО МОЖЕШ * ДОПОМОЖИ!

с п р а в ас п р а в аД о б р а  Д о б р а  

17*18 серпня 2013 року на стадіоні "Зеніт" відбулися відбіркові ігри Кубку

міського голови Боярки з футболу. За право грати у фінальній частині

ХІІ традиційного турніру змагалися шість команд: "Фанат", "Стара Боярка",

"Вентс", "Арсенал", "Ветеран" та "ДЮСШ".

ÐÐååääààêêöö³³ÿÿ  ããààççååòòèè
""ÁÁîîÿÿððêêàà--³³ííôôîîððìì""
ùùèèððîîññååððääííîî  ââ³³òòààºº

ÒÒààììààððóó  ÎÎëëååêêññààííääðð³³ââííóó  --
öö³³ëëååññïïððÿÿììîîââààííóó,,  

êêððååààòòèèââííóó  òòàà  öö³³êêààââóó
ëëþþääèèííóó  çç  îîððèèãã³³ííààëëüüííèèììèè
ïïîîããëëÿÿääààììèè  ííàà  ññóó÷÷ààññííóó
îîññââ³³òòóó,,  çç  ââëëààññííèèìì

ááàà÷÷ååííííÿÿìì  ìì³³ññööÿÿ  ññââîîããîî
ïïððååääììååòòóó,,  àà  òòààêêîîææ

ççííààõõ³³ääêêààììèè    ââ  ììååòòîîääèèöö³³
òòàà  òòååõõííîîëëîîãã³³ÿÿììèè

ííààââ÷÷ààííííÿÿ..    
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Потрібен 

продавець-консультант
у магазин мобільного зв'язку

(знання пк) м. Боярка.
Офіційне працевлаштування, 

оплачувані відпустка та лікарняні  

З/п * 3000 грн. 
(067)622-24-52, 
(063)213-22-24,
(050)305-92-60

Ваша 
реклама

Осоромився в гостях: за%
чепив плечем, а потім до%
сить довго, але безуспішно
намагався поправити ско%
собочену декоративну та%
рілку. І лише коли господиня
почала реготати, побачив,
що на тарілці зображена Пі%
занська вежа…

Друг пізнається в біді, а
подруга на відпочинку.

% Що найголовніше у жіно%
чій красі?

% Рот.
% А точніше? Форма, ко%

лір, розмір?

% Головне, щоб він був зак%
ритий.

% Як приготувати омлет
по%одеському?

% Для початку позичаємо у
сусідки три яйця… 

% Червона Шапочко, віднеси
ці пиріжки бабусі.

% Вона не хоче! Якийсь гад
розповів їй, що буває інша їжа…

% Дорогенький, ти мене не
забудеш?

% Дорогенька, я тебе не
запам'ятаю!

Кораблі плавають завдяки
Архімеду. А тонуть через
Ньютона.

Схоже, наш кадровик від%
найшов поклади ідіотів і ус%
пішно їх розробляє.

Новини спорту. Погано
розкреслена траса стала
причиною перестрілки біат%
лоністів з прикордонниками.

Дзвінок бухгалтеру з охо%
рони:

% Вовчику, ти там чим зай%
маєшся?

% Як зазвичай: звіркою.
% Ти Вірку вигони: ревізія

прийшла!

Учні встановили, що зо%
шит % це складний, багато%
клітковий організм.

% А коли ми були за кордо%
ном, місцеві жителі визна%
вали мою дружину священ%
ною…

% А де ви були?
% В Індії…

Усміхніться

����������  ����������,,   ����  ������''������  

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
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На СТО-АВТОМИЙКУ
потрібні:

Автомийник (з досвідом роботи)

Автослюсар*автоелектрик (з досвідом роботи)

Працівник шиномонтажу (можна без досвіду роботи)

Тел.: (050) 061*80*10  Андрій
Адреса: м. Боярка, вул. Шевченка, 80    

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР 

З РЕКЛАМИ
ТТел.: (097) 758*48*05ел.: (097) 758*48*05 ТТаїсааїса

ТЕЛЕФОНУВАТИ

З 10:00 ДО 12:00 

В кафе 

“НІ ПУХУ НІ ПЕРА”

тел.: 42�270
(067) 746�77�49

на постійну роботу потрібні:

КУХАР,
ПОМІЧНИК КУХАРЯ,

ОФІЦІАНТ,
БАРМЕН

ОВЕН

Хоча в основному тиждень і перебува%
тиме під впливом позитивних тенденцій,
ймовірність виникнення дрібних недолад%
ностей та непорозумінь не виключена.
Задля їх уникнення варто контролювати
власні емоції та уникати імпульсивних
вчинків. 

ТЕЛЕЦЬ

Психологічний комфорт цілковито за%
лежатиме від вашого вміння стримувати
надмірні емоції та діяти виважено. Нама%
гайтесь уникати необережних слів та нео%
бачних вчинків, тоді тиждень пройде для
вас спокійно.

БЛИЗНЮКИ

Різнобарвний тиждень, наповнений
різноманітними подіями % як приємними,
так і не дуже. Щоправда, особливої важ%
ливості вони не становитимуть і будь%
яких кардинальних змін у ваше життя не
принесуть.

РАК

Доволі складний для Вас тиждень: не%
порозуміння на роботі й труднощі у відно%
синах з діловими партнерами можуть до%
повнитися ще й сімейними конфліктами.
Аби зменшити ймовірність негативних
наслідків, старайтесь стримувати надмір%
ні емоції.

ЛЕВ

Загалом тиждень не передбачає особ%
ливих прикрощів, якщо тільки з власної
принциповості ви самі не ставитимете са%
мі себе під удар. У стосунках з близькими
старайтесь шукати порозуміння % кон%
фронтація ні до чого доброго не призведе.

ДІВА

Вам наразі варто утриматися від будь%
яких сумнівних починань і ризикованих за%
тій % ймовірність прикрих помилок і великих
втрат у цей період доволі висока. Якщо са%
мі не шукатимете на власну голову проб%
лем, то вони можуть і не з'явитися.

ТЕРЕЗИ

Картина тижня неоднозначна: при за%
гальному впливі несприятливих тенден%
цій в окремі дні можливі надзвичайно
вдалі збіги обставин, які можна викорис%
тати в своїх інтересах. Не проґавте спри%
ятливого моменту досягти бажаного.

СКОРПІОН

Ймовірні серйозні проблеми в спілку%
ванні та загострення стосунків з близьки%
ми людьми. Отож намагайтесь бути яко%
мога стриманішими і толерантнішими,
щоб не ранити своїм жалом дорогих сер%
цю людей. 

СТРІЛЕЦЬ
Надзвичайно вдалий для вас тиждень,

сприятливий для успішного здійснення
найважливіших задумів та реалізації най%
сміливіших проектів. Підприємці зможуть
розширити свій бізнес, люди творчих
професій % отримати визнання нових тво%
рінь.

КОЗЕРІГ

Попри вплив несприятливих тенденцій,
успішно впоратись з проблемами вам до%
поможуть життєвий досвід та інтуїція. Не
давайте волі почуттям там, де доречні ли%
ше логічні доводи і ретельно зважені ар%
гументи.

ВОДОЛІЙ

Вам належить налаштуватись на серйоз%
ну боротьбу з впливом несприятливих обс%
тавин, отож слід максимально сконцентру%
ватись і заручитись пильністю. Успішно
здолавши життєві випробування, ви вийде%
те на новий рівень самореалізації. 

РИБИ

Цей період буде доволі напруженим:
численні проблеми, що накопичились
упродовж тривалого часу, потребувати%
муть негайного вирішення. Заручившись
терпінням, кмітливістю та професійним
досвідом, впоратись із ними ви зможете
успішно.

ГОРОСКОП
7 вересня � 14 вересня
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ІСТОРИЧНИЙ КЛУБ 
ЗАПРОШУЄ НА ЛЕКЦІЇ

При Свято%Покровській парафії
м. Боярка (вул. Білогородська, 11%б, біля
міської ради) щонеділі діє Історичний клуб.

У програмі клубу: лекції, зустрічі,
презентації книжок за участю відомих
науковців, істориків, дослідників та
краєзнавців, присвячені маловідомим
сторінкам історії України та української
церкви. 

% 8 вересня, в неділю, о 13:00
відбудеться лекція на тему: "Історія першої
українсько%московської війни 1658%1659 років".
Читає лекцію історик та дослідник Сергій
Коваленко.

% 15 вересня, в неділю, о 13:00
відбудеться лекція на тему: "Про причини і
наслідки Другої світової війни". Читає
лекцію історик, політолог Роман Мотузко

Вхід вільний.
Довідки за тел.: 47%671; (044) 406%35%90;

(098) 414%19%19.

1144 ввеерреесснняя
ЗАПРОШУЄМО ДІТЕЙ МІСТА 
ДО УЧАСТІ У ВЕЛОПЕРЕГОНАХ

"ДИВОГОНКА"

У суботу, у парку ім. Т. Шевченка (за
стадіоном та басейном "Прометей")
відбудуться VІІ боярські дитячі
велоперегони "Дивогонка".

Організатори: туристична агенція
"Дивосвіт" і Боярський туристичний клуб
"Іскра" за підтримки прокату велосипедів
"Ride My Bike".

До участі у велоперегонах запрошують%
ся діти віком від 2 до 15 років включно.

Медалі та подарунки, а також незабутні
враження і добрий настрій % гарантовані!

Реєстрація учасників розпочинається
з 10:00.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


