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За словами міського голови, подіб�
ні зустрічі відбуватимуться щоквар�
тально за участю керівництва міської
ради, комунальних підприємств, за�
гальноосвітніх та дошкільних навчаль�
них закладів, а також великих підпри�
ємств міста. 

Зокрема, міський голова Тарас
Добрівський розповів про святкові за�
ходи з нагоди Дня Боярки, які супро�
воджувалися врученням почесних на�
город, відвіданням почесних гостей з
міст�побратимів Боярки. 

Під час круглого столу Тарас Григо�
рович зупинився також на питаннях,
які актуальні під час підготовки до
опалювального сезону. Зокрема, за
словами міського голови, вже наступ�
ного року є намір перевести всі наші
ДНЗ на альтернативне паливо. В місті
триває впровадження програми інди�
відуального опалення. Ці та інші захо�
ди спрямовані на посилення енерге�
тичної безпеки нашої держави. Голов�
не завдання � знизити споживання
енергоносіїв, зокрема природного га�
зу, шляхом впровадження енергозбе�
рігаючих технологій. 

Присутній директор Києво�Свято�
шинської ФЕГГ ПАТ "Київоблгаз" Лео�
нід Кошельник принагідно надав
роз'яснення щодо початку опалю�
вального сезону та підготовки газо�
вого господарства до роботи в осін�
ньо�зимовий період. Користуючись
такою нагодою, керівники навчальних
закладів поставили запитання та от�
римали вичерпні відповіді на них.

Головний державний санітарний лі�
кар РайСЕС Таїсія Демченко повідо�
мила про погіршення епідситуації по
туберкульозу та гострому гастроен�
тероколіту в районі та, зокрема, у Бо�

ярці. Викликає занепокоєння збіль�
шення кількості бродячих тварин та
укусів ними людей. Таїсія Павлівна на�
голосила також, що санітарне очи�
щення було і залишається одним із
пріоритетних завдань в усіх без ви�
нятку населених пунктах району. 

Заступник начальника Києво�Свя�
тошинського РВ ГУМВС України в Ки�
ївській області � начальник міліції гро�
мадської безпеки Олексій Перфілов
розповів про виконання програми по
боротьбі із злочинністю, зупинився на
проблемах Боярки. Боярські дільничні
інспектори міліції працюють у всіх
напрямках, хоча їхньої кількості за
штатом замало. Звертаючись до при�
сутніх, він поінформував, що відтепер
бійці спецпідрозділу "Барс" здійсню�
ватимуть патрулювання території на�
шого міста кожної п'ятниці, суботи та
неділі. 

Повертаючись до теми святкування
Дня Боярки, секретар Боярської місь�
кої ради Дмитро Паливода нагадав
присутнім про ще одну визначну подію
� відкриття пам'ятника воїнам�інтерна�
ціоналістам у парку Перемоги. "Дуже
прикро, що через негоду у відкритті
пам'ятника не змогли взяти участь бо�
ярські школярі, � зауважив Дмитро Іго�
рович. � Тому мені імпонує ідея дирек�
тора Боярської ЗОШ № 2 Маргарити
Савицької щодо запровадження екс�
курсій старшокласників до нового
пам'ятника та проведення зустрічей з
воїнами�інтернаціоналістами". 

Підбиваючи підсумки круглого сто�
лу, міський голова Тарас Добрівський
висловив сподівання, що ця перша
розширена зустріч стане поштовхом
для подальшої співпраці між міською
владою та громадою. 
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ШАНОВНІ ЧИТШАНОВНІ ЧИТААЧІ ГЧІ ГАЗЕТИ!АЗЕТИ!

Поставити запитання міському голові 

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ДОБРІВСЬКОМУ 

чи висловити свою думку ви можете за електронною адресою 

eEmail: mer_boyarka@ukr.net або залишити інформацію 

у будьEякий час за телефоном 42E246

Центр всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО визнав гімн України найE

кращим у світі (Best National Anthem

in the World). Про це повідомляє

ІнтерфаксEУкраїна з посиланням

на Центр новин ООН.

Так, до рейтингу увійшли націо�
нальні гімни 193 країн. Гімн України
посів перше місце в загальному рей�
тингу.

При цьому в розрахунок бралося 4
показники, за двома із них україн�
ський гімн одержав найвищий бал �
благозвучність, гармонічне поєднан�

ня музичної й текстуальної частини.
Високий бал також був за оригіналь�
ність музичного рішення й цілісність
твору.

Україна виявилася єдиною євро�
пейською країною в першій п'ятірці.
До першої десятки кращих націо�
нальних гімнів світу ввійшли гімни
Нової Зеландії (2 місце), Південної
Африки (3), Австралії (4), США (5),
Канади (6), Об'єднаного Королівства
Великобританії й Ірландії (7), Іспанії
(8), Франції (9) і Японії (10).

ГІМН УКРАЇНИ
ЮНЕСКО ВИЗНАЛА НАЙКРАЩИМ У СВІТІ

Через несприятливі погодні умоE

ви та нетипове для початку осені

різке зниження температури опаE

лювальний сезон цього року розE

почався на два тижні раніше.

На виконання розпорядження го�
лови Києво�Святошинської РДА "Про
початок опалювального сезону в на�
селених пунктах Києво�Святошин�
ського району у 2013�2014 роках" та
відповідного рішення виконкому Бо�
ярської міської ради в освітніх закла�
дах Боярки з 27 вересня розпочався
опалювальний сезон. А з 1 жовтня
комунальники мали розпочати опа�
лювальний сезон у місті.

Станом на 2 жовтня 2013 року опа�
лення було включено в усіх дитячих

садках міста. Щоправда, через не�
компетентність завідувачки ДНЗ "Лі�
сова казка" Т. Ф. Якобчук, у згадано�
му дитсадку опалення увімкнули най�
пізніше. У боярських ЗОШ № 1 та
ЗОШ № 2 тепло подали вчасно. Цьо�
му дуже сприяло те, що котельні там
працюють на альтернативному пали�
ві. Боярська ЗОШ № 3 мала чекати
офіційного запуску міської котельні,
оскільки користується централізова�
ним опаленням. У Боярській ЗОШ №
4 початок опалювального сезону зат�
римався � не було вчасно підписано
необхідні документи на отримання
газу. У Боярській ЗОШ № 5 включили
опалення 2 жовтня. В гімназійних
приміщеннях стало тепло з 1 жовтня.

РОЗПОЧАТО 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС 
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Бути вчителем, вихователем, наставником E це

справжнє мистецтво, а також наполеглива, чесна,

натхненна праця, яка збагачує світ мудрістю, 

знаннями, милосердям, людяністю.

Щира подяка Вам за любов і турботу, 

віддане служіння улюбленій справі, терпіння,

мудрість, наполегливість 

і професіоналізм.

Вітаючи зі святом, від щирого серця

бажаю міцного здоров'я на довгі

літа, щастя, благополуччя,

невичерпної наснаги, 

Божої благодаті, любові та злагоди!

З повагою, 
міський голова 

Тарас Добрівський

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ!

На базі Центру соціальноEпсихологічної реабілітації населення відбуE
лася розширена нарада E круглий стіл на тему: "Взаємодія Боярської
міської ради, комунальних служб з установами та організаціями міста".
Роботу круглого столу очолив міський голова Тарас Добрівський. 
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З 1 січня 2013 року
функції державної реєстрації речоE
вих прав на нерухоме майно, у тоE
му числі на земельні ділянки, пеE
рейшли до спеціально уповноваE
женого центрального органу викоE
навчої влади з питань державної
реєстрації прав E Міністерства юсE
тиції та його територіальних управE
лінь.

Від імені Міністерства юстиції ці
функції виконують Державна реєстра�
ційна служба України (далі Укрдер�
жреєстр) та її структурні територіальні
підрозділи. 

Державну реєстрацію речових прав
здійснюють державні реєстратори у
вищевказаних органах та нотаріуси,
як спеціальні суб'єкти, на яких покла�
дені функції державного реєстратора
прав на нерухоме майно.

Державні реєстратори здійснюють
державну реєстрацію на новостворе�
не, реконструйоване нерухоме майно
та те, яке не було зареєстроване до 1
січня 2013 року відповідно до чинного
законодавства.

Також державні реєстратори здій�
снюють видачу та оформлення сві�
доцтва про право власності на неру�
хоме майно:

1) фізичним та юридичним особам
на новозбудовані, реконструйовані
об'єкти нерухомого майна; 

2) членам житлового, житлово�буді�
вельного, дачного, гаражного чи ін�
шого відповідного кооперативу, які
повністю внесли свої пайові внески; 

3) юридичним особам у разі внесен�
ня до статутного фонду (статутного
або складеного капіталу) об'єктів не�
рухомого майна їх засновниками
(учасниками); 

4) фізичним особам та юридичним
особам, які в разі ліквідації (реоргані�
зації) юридичної особи отримали у
власність у встановленому законо�
давством порядку нерухоме майно
юридичної особи, що ліквідується (ре�
організується); 

5) фізичним особам та юридичним
особам, що вийшли зі складу заснов�
ників (учасників) юридичної особи за
рішенням органу, уповноваженого на
це установчими документами, отри�
мали у власність об'єкт нерухомого
майна, переданий їм; 

6) реабілітованим громадянам,

яким повернуто у власність належні їм
об'єкти нерухомого майна; 

7) у разі виділення окремого об'єкта
нерухомого майна зі складу об'єкта
нерухомого майна, що складається із
двох або більше об'єктів; 

8) фізичним та юридичним особам
на об'єкти нерухомого майна, які в ус�
тановленому порядку переведені з
житлових у нежитлові і навпаки; 

9) в інших випадках, встановлених
законом.

Крім цього, державний реєстратор
здійснює:

� реєстрацію обтяжень на підставі
встановленої законом заборони ко�
ристування та/або розпорядження
нерухомим майном, рішень судів, що
набрали законної сили, постанови ор�
ганів досудового слідства, державно�
го виконавця про накладення арешту
на нерухоме майно, рішення органу
місцевого самоврядування про відне�
сення об'єктів нерухомого майна до
застарілого житлового фонду;

� облік безхазяйного майна за зая�
вою органу місцевого самоврядування;

� державну реєстрацію припинення
іпотеки, обтяження (на підставі заяви
державного виконавця, рішення су�
ду), податкової застави;

� державну реєстрацію прав на під�
ставі рішення суду, що набрало закон�
ної сили; а також:

� надавати інформацію з Державного
реєстру прав у формі витягу інформа�
ційної довідки та виписки або відмов�
ляє у її наданні у випадках, передбаче�
них законом;

� надавати витяги з Державного ре�
єстру прав про зареєстровані права
та/або із обтяження.

Державна реєстрація речових прав
з 1 січня 2013 року здійснюється шля�
хом внесення відповідних записів до
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, яке містить інфор�
мацію як про нерухоме майно, так і
про права на нього.

Державний реєстратор, нотаріус як
спеціальний суб'єкт, на якого покла�
даються функції державного реєстра�
тора прав на нерухоме майно, відпо�
відно до Закону, починаючи з 1 січня
2013 року, має доступ до Реєстру
прав власності на нерухоме майно,
Єдиного реєстру заборон відчуження

об'єктів нерухомого майна, Держав�
ного реєстру іпотек і використовує під
час проведення державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень реєстраційні дані зазначе�
них реєстрів.

Слід зазначити, що Закон України
"Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтя�
жень" спрямований на вдосконалення
та спрощення процедури державної
реєстрації земельних ділянок та речо�
вих прав на нерухоме майно.

Реєстраційна служба Києво�Свято�
шинського районного управління юс�
тиції знаходиться за адресою: вул.
Ярослава Мудрого, 1�а, с. Петропав�
лівська Борщагівка, Києво�Святошин�
ський район, Київська область, 08132,
тел.(044) 406�53�04.

З більш детальною інформацією
щодо діяльності реєстраційної служби
можна ознайомитися на сайті Голов�
ного управління юстиції у Київській
області.

Д Е Р Ж А В Н А  Р Е Є С Т РД Е Р Ж А В Н А  Р Е Є С Т Р А Ц І ЯА Ц І Я
Н Е Р У Х О М О Г О  М А Й Н АН Е Р У Х О М О Г О  М А Й Н А

Постановою Києво�Святошин�
ського районного суду Київської об�
ласті від 14.12.2011 року виконав�
чий комітет Боярської міської ради
зобов'язано опублікувати резолю�
тивну частину постанови від
14.12.2011 року в такій редакції:

"Визнати рішення виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради від
05.10.2010 року №127/3 "Про погод�
ження тарифів по обслуговуванню
ДП "Арксі�Побут" (гуртожиток) за ад�
ресою: м. Боярка, вул. Білогород�
ська, 134 Києво�Святошинського ра�
йону Київської області таким, що не
відповідає правовому акту вищої
юридичної сили, а саме: "Порядку
формування тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибу�
динкових територій", затвердженому
Постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни №529 від 20 травня 2009 року та
нечинним з моменту його прийняття,
тобто з 05 жовтня 2010 року невід�
кладно, після набрання постановою
суду законної сили". 

ПОВІДОМЛЕННЯ

д л я  н а с е л е н н яІ н ф о р м а ц і я

У вересні 2013 р. проведено такі ро�
боти з благоустрою:

� зрізано 14 дерев, покроновано 18
дерев;

� встановлено та поновлено 15 до�
рожніх знаків по вул. Білогородська,
Молодіжна, Шевченка, Лисенка, Тара�
сівська;

� прогрейдеровано частково
вул. Шевченка, вивезено 8 машин землі;

� проведено підсипку щебенем вули�
ці Б. Хмельницького, Маяковського,
Київська, 50 років Жовтня, Жовтнева;

� до святкування Дня міста відбулося
прибирання парку ім. Т. Шевченка, пар�
ку Перемоги, біля пам'ятника Корчагіну;

� побілено бордюри на вулицях Біло�
городська, Молодіжна, Сєдова, Кібен�
ка, Лисенка, Тарасівська.

По житловому фонду:
Згідно з планом заходів по підготовці

до опалювального періоду:
� закінчено роботи по новозбудова�

ній котельні по вул. 40 років Жовтня;
� заповнені водою теплові мережі у

житлових будинках заводського району;
� вирішено питання подачі газу на ко�

тельню по вул. 40 років Жовтня, на за�
водський мікрорайон подано тепло,
ведуться роботи по запуску будинків та
ЗОШ № 3;

� включено опалення у дитячих сад�
ках міста;

� з 1 жовтня котельня "Космос" прий�
нята на обслуговування КП "БГВУЖКГ";

� з 3 жовтня проводяться роботи по
заповненню теплових мереж у житло�
вих будинках від котельні "Космос";

� враховуючи початок опалювального
періоду, відключення від центрального
теплопостачання заборонено;

� розпочато роботу щодо встановлен�
ня скла у під'їздах житлових будинків, які
перебувають на балансі управління. 

Шановні боярчани! 
КП "БГВУЖКГ" просить мешканE

ців міста брати активну участь у
проведенні двомісячника благоусE
трою міста. Тільки спільними зуE
силлями ми зможемо зробити наE
ше місто красивим та чистим!

КП БГВУЖКГ повідомляє:

Підприємство проводить планові об�
меження від централізованої мережі
споживачів, які мають заборгованість
за водопостачання та водовідведення. 

Протягом минулого тижня обмежен�
ня виконано за такими адресами: 

� вул. 40 років Жовтня, 54, кв.1 � 
борг 3 341,98 грн.
� вул. .Леніна, 6, кв. 2 � 
борг 3 958, 77 грн.
� вул. Космонавтів, 36 � 
борг 2 577, 45 грн.
Адміністрація КП "Боярка�Водока�

нал" закликає мешканців міста до вчас�
них розрахунків за водопостачання та
водовідведення та наголошує про не�
обхідність термінового погашення за�
боргованості тим, хто її має. 

Споживачі, які проживають у приват�
ному секторі і де проводяться обме�
ження, станом на 30 вересня 2013 року
заборгували КП "Боярка�Водоканал"
близько 433 тис. грн. 

Шановні споживачі! НаголошуєE
мо, що в разі отримання Вами актуE
попередження, не залишайте його
без розгляду, а краще вчасно подE
байте про його оплату. 

Платежі за водопостачання та воE
довідведення приймають усі фінанE
сові установи міста. Працює також
каса у приміщенні КП "БояркаEВодоE
канал" по вул. Молодіжній, 77.

***
Києво�Святошинським районним

управлінням ГУ Держсанепідслужби у
Київській області регулярно прово�
диться контроль за якістю питної води
в м. Боярка.

Якість води відповідає вимогам
ДСаНПіНу, 2.2.4�171�10.

Також були виконані дослідження ра�
діаційної оцінки води на відповідність
до вимог НРБУ. За радіологічними по�
казниками вода може бути використа�
на для господарсько�питного забезпе�
чення.

КП "БояркаEВодоканал"
повідомляє:

"Я навмисно хочу уникну�
ти словосполучення "похи�
лий вік", коли звертаюся до
вас � людей великої життє�
вої мудрості, на долю яких
випали не�прості випробу�
вання", � підкреслив Анато�
лій Миколайович, вітаючи
присутніх. 

Активним керівникам ве�
теранських організацій бу�
ло вручено подяки та гра�
моти, а для усіх присутніх
подарунком став концерт,
який підготували працівни�
ки Боярського будинку
культури. Зокрема народ�
ний хор "Надія" під керів�
ництвом Любові Рачин�
ської, вихованки студії "Зо�
репад" Влада Чичирко,
Юлія Шиманська та Марія
Чумак.

За словами директора
районного територіального
центру соціального обслу�
говування населення (на�
дання соціальних послуг)

Зінаїди Блик, під опікою
терцентру знаходиться 130
одиноких громадян � жите�
лів Боярки. 

2 жовтня відбулася спіль�
на акція територіального

центру соціального обслу�
говування районної органі�
зації Товариства Червоного
Хреста під керівництвом Лі�
дії Заїченко та благодійної
організації “Тріумф серця”:
було вручено продуктові
набори 60 громадянам, які
не мають рідних. 

На розпорядження голо�
ви РДА Володимира Пака та
на виконання районної
програми "Турбота" в рам�
ках відзначення міжнарод�
ного Дня людей похилого

віку заплановано відвідати
кожного з 200 осіб похило�
го віку, не здатних до само�
обслуговування, з вручен�
ням кожному матеріальної
допомоги в розмірі 100 грн.
Загалом, на сьогодні ра�
йонним територіальним
центром соціального обс�

луговування населен�
ня вже здійснено вип�
лату матеріальної до�
помоги 386 мешкан�
цям району на загаль�
ну суму 189,2 тис. грн.,
до визначних святко�
вих дат відзначено
1660 ветеранів війни
та праці на загальну
суму 98 тис. грн., а та�
кож надано спонсор�
ської благодійної до�
помоги 683 малозахи�
щеним громадянам на
суму 11,5 тис. грн. 

Районний територі�
альний центр соціаль�
ного обслуговування
надає соціальні послу�
ги 1108 одиноким,
непрацездатним гро�
мадянам, інвалідам та

іншим малозахищеним
верствам населення, із них:
у сільській місцевості � 647
та у містах � 461.

1 жовтня в актовій залі Боярської гімназії відбувся

районний захід з нагоди Міжнародного дня людей поE

хилого віку та Дня ветерана. Заступник голови КиєвоE

Святошинської райдержадміністрації Анатолій ІскоE

ростенський щиро привітав присутніх керівників ветеE

ранських організацій району. Він наголосив, що дерE

жава одним із своїх пріоритетів вважає соціальний заE

хист населення і зокрема людей "поважного віку".

ПРИВІТАЛИ ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ
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Що ж до гостей � їх цього року прибу�
ло чимало. Делегацію з польського
міста�побратима Пулав очолив прези�
дент Януш Гробел, з білоруського міс�
та Несвіж � керівник Несвіжського рай�
виконкому Віталій Сєвєрєнь, делега�
цію з словацького села Бзині очолив
староста громади Ян Бенуш � договір
про партнерські стосунки зі словаками
було підписано в липні 2013 року. 

Гості з цікавістю оглянули Боярку,
відвідали дитячі садки, школи, підпри�
ємства міста. Під час відвідин крає�

знавчого музею довідалися про істо�
рію Боярки.

В рамках підготовки до Дня міста
відбулося присвоєння звання почесно�
го жителя міста. Ними стали Поліна
Клименко та Лідія Хоменко. Було вру�
чено щорічну премію ім. В. Самійленка
лауреату Віталію Приймаченку. А також
визначено переможців у номінаціях
"Кращий підприємець" � Валентин
Васькевич, "Господар двору зразково�
го порядку" � Лідія Іванова, було визна�
чено кращого працівника в галузях:
культури � Наталія Горенко, освіти �

Людмила Майок, спорту � Євген
Якимчук, медицини � Олександр По�
рошин, побутового обслуговування �
Євген Степаненко, соціальної сфери
� Зінаїда Блик,     органу місцевого са�
моврядування � Леся Маруженко.

Нагородження кращих та вручення
відзнак, грамот і подяк відбулося 21
вересня в актовій залі Боярського
НВК "Гімназія � ЗОШ І ст.". Цю приєм�
ну місію виконали міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський та заступник
голови Києво�Святошинської рай�

держадміністрації Анатолій Іскорос�
тенський.

Жодного перекладу не потребували
щирі й теплі слова привітань від керів�
ників делегацій з міст�побратимів.
Цього дня не обійшлося і без сюрпри�
зів. Так, президент міста Пулави саме
21 вересня святкував свій день народ�
ження. Тож отримав подарунок � живо�
писну роботу відомого боярського ху�
дожника�аквареліста Юрія Горбачова.

Яскравий концерт на честь Дня міста
став подарунком усім присутнім у залі.
Його підготували юні та дорослі артис�

ти�аматори: вихованці
Боярського будинку
культури, центру твор�
чості молоді "Оберіг",
Боярської міської шко�
ли мистецтв, учасники
хору ветеранів "Надія".

Але не тільки офіційні
урочистості відбулися цього дня. Вже
зранку у парку Перемоги розпочалися
приготування до мистецького фести�
валю "Мамайщина", започаткованого
молодою генерацією боярських патрі�
отів. Так, ідея боярчанки Марини Мір�
заєвої та її численних однодумців вті�
лилася у вигляді чудового заходу, наз�
ваного на честь козака Мамая. Ентузі�
асти планували розгорнути на бояр�
ській землі містечко, де панував би ко�
зацько�патріотичний дух. 

І їм це вдалося на славу, бо звучали у
парку Перемоги троїсті музики, прово�

дилися ігри для дорослих та дітей,
майстер�класи з традиційних україн�
ських ремесел та промислів, діяв яр�
марок предметів декоративно�вжитко�
вого мистецтва, варився козацький ку�
ліш. Відбувалося веселе дійство, яке
заворожувало усіх перехожих. Тож
дощ, хоч як не намагався, так і не зміг
розігнати барвисту компанію дівчат у
народному вбранні та хлопців із шаб�
лями в руках. 

З цікавістю слухали присутні лірника
Андрія Ляшука, розважав як міг дорос�
лих та дітей неперевершений Валерій
Гладунець, пізніше підтягнулися пред�
ставники клубу бойового гопака, чорні
козаки, гриміли козацькі литаври, нес�
терпно смачно пахнув куліш. Ось так
відсвяткувала громада Боярки День
міста.

СВЯТКОВІ ЗУСТРІЧІ СВЯТКОВІ ЗУСТРІЧІ 
У ДЕНЬ МІСТУ ДЕНЬ МІСТАА

Восени ми відзначаємо День працівників освіти.

Кожен з нас згадує свого Вчителя E хто долучив

до книги, запалив іскорку знань, був старшим

другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми

життєвими і професійними перемогами.

Ми схиляємо голови перед мудрістю і

жертовністю освітянина E учителя, вихователя,

викладача, майстра, зусиллями якого твориться

майбутнє нашого краю, всієї нашої держави. 

Ви вчите нашу юнь пізнавати нове 

і пам'ятати про те, якого ми роду.

Прийміть щиру вдячність за високе служіння

обраній справі, невтомний творчий пошук,

самовідданість, добро і щедрість душі. 

Впевнені, що ви й надалі докладатимете

зусиль задля утвердження заможної, духовно багатої  України.

Щиросердно бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя,

великих творчих успіхів і невичерпної наснаги.

З повагою, 

голова Києво"Святошинської районної організації Партії регіонів

Микола Шкаврон

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ!

Про нову редакцію рішення "Про вста"
новлення ставок податку на  нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, в
м. Боярка"

Керуючись ст. 26 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", відповідно до
Закону України від 4 липня 2013 року № 403�
VII "Про внесення змін до Податкового кодек�
су України та інших законів України щодо
об'єктів нерухомості", з метою виконання зав�
дання ГУ Міндоходів у Київській області від
30.08.2013 року № 2093/7/10�36�17�04�4, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

Викласти рішення сесії Боярської міської
ради від 27.07.2011 р. № 10/515 "Про вста�
новлення ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, в м. Боярка",
у новій редакції:

1. Встановити ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, у м.
Боярка, у відсотках до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2

бази оподаткування в таких розмірах:
1.1 Для фізичних осіб 

а) 1 % � для квартири/квартир, житлова

площа яких не перевищує 240 м2, або житло�
вого будинку/будинків, житлова площа яких
не перевищує 500 м2;

б) 2,7 % � для квартири/квартир, житлова
площа яких перевищує 240 м2, або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких пере�
вищує 500 м2;

в) 1 % � для різних видів об'єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності од�
ного платника податку, сумарна житлова пло�
ща яких не перевищує 740 м2;

г) 2,7 % � для різних видів об'єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності од�
ного платника податку, сумарна житлова пло�
ща яких перевищує 740 м2.

1.2 Для юридичних осіб

а) 1 % � для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 м2, та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує 500 м2;

б) 2,7 % � для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 м2, та житлових будинків, жит�
лова площа яких перевищує 500 м2".

2. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на першого заступника міського го�
лови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                                          ПРОЕКТ  

VІ СКЛИКАННЯ

чергова  сесія 

РІШЕННЯ № 

від    жовтня 2013 року                                                                      м. Боярка

До Дня міста, який цього року припав на 21 вересня, Різдво

Пресвятої Богородиці, Боярка готувалася ретельно та заздалегідь. Тож

така дрібниця як негода, хоча й внесла свої корективи у програму святE

кових заходів, але не зіпсувала настрій жителям та гостям міста.
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Як зазначив заступник начальника
служби у справах дітей та сім'ї Київ�
ської облдержадміністрації Володимир
Лосєв, у 2013 році заплановано охопи�
ти оздоровленням та відпочинком
128 401 дітей. За підсумками проведе�
ного аналізу зараз в області охоплено
оздоровленням та відпочинком 133 032
дітей, з них оздоровленням � 48 686 ді�
тей, відпочинком � 84 347 дітей, що ста�
новить 78,2 % від загальної кількості ді�
тей шкільного віку. 

Лідерами в організації літнього оздо�
ровлення стали: Києво�Святошинський
район (95,7 %); Броварський р�н (87,6 %);
Бориспільський р�н (88,9 %); Рокитнян�
ський (85,6 %); Сквирський (82,3 %) та
Тетіївський (81,8 %). Серед міст лідиру�
ють: Славутич (94,9 %), Буча (89 %), Бо�
риспіль (88,1 %), Обухів (87,3 %), Біла
Церква (79,3 %), Бровари (76,4 %).

Протягом року було оздоровлено
2 850 дітей�сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що становить
93% від загальної кількості; 2166 дітей�
інвалідів, що становить 47,7% від загаль�
ної кількості; 17432 дітей з багатодітних
та малозабезпечених сімей (73,3 %). Під
час проведення оздоровчої кампанії
надавали оздоровчі та відпочинкові
послуги 544 дитячі заклади оздоров�
лення та відпочинку, в яких оздорови�
лись та відпочили 45 265 дітей.

Згідно наказів Мінсоцполітики на оз�
доровлення та відпочинок до Міжна�
родного дитячого центру "Артек" на�
правлено 460 дітей, до Державного під�

приємства Українського дитячого цен�
тру "Молода гвардія" � 299 дитини. З
початку 2013 року службою у справах
дітей та сім'ї Київської облдержадмініс�
трації надано також 45 згод на виїзд
груп дітей на відпочинок та оздоров�
лення за кордон, загальна чисельність
яких складає 2500 осіб.

Київською обласною державною ад�
міністрацією на оздоровлення та відпо�
чинок дітей з різних джерел фінансу�
вання заплановано в 2013 році залучи�
ти 134 млн. грн.: з обласного бюджету
6,5 млн. грн., з місцевого бюджету � 12
млн., 4,5 млн. грн. � Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати пра�
цездатності, 12 млн. грн. � позабюд�
жетних коштів. Обсяг коштів, фактично
використаних на оздоровлення та від�
починок дітей, становить 160 415,36
тис. грн. З них: з обласного бюджету �
4 968,9 тис. грн., з місцевого бюджету �
14 115,11 тис. грн; 6 988,13 тис. грн. �
коштів Фонду соцстраху з тимчасової
втрати працездатності; 134 343,22 тис.
грн. � залучених коштів.

Загалом кампанія з оздоровлення та
відпочинку дітей Київщини була органі�
зована та проведена на достатньо висо�
кому рівні, та все ж у планах на наступ�
ний рік � удосконалення роботи відпо�
відних структур і підрозділів в цьому
напрямку: райдержадміністрацій, міськ�
виконкомів, служб у справах дітей та
сім'ї районів та міст обласного значен�
ня, служби у справах дітей та сім'ї Київ�
ської облдержадміністрації.

НАШ РНАШ РАЙОН E У ЛІДЕРАЙОН E У ЛІДЕРАХ АХ 

ПО ОЗДОРОВЛЕННЮ ДІТЕЙПО ОЗДОРОВЛЕННЮ ДІТЕЙ

На реалізацію соціальних ініціатив Президента України "Діти E майE

бутнє України", на Київщині була розгорнута широкомасштабна кампанія

оздоровлення та відпочинку дітей. Підсумки цієї кампанії за період 2013 роE

ку стали одним з пунктів розгляду на засіданні Координаційної ради з питань

охорони дитинства та підтримки сім'ї Київської облдержадміністрації і КолеE

гії служби у справах дітей облдержадміністрації.

Кожна дитина має право
на виховання в сімейному
оточенні незалежно від то�
го, чи може її біологічна ро�
дина забезпечити нормаль�
ні умови життя та вихован�
ня, чи батьки неналежним
чином виконують свої
обов'язки. 

Щодо дітей, які за певних
життєвих обставин залиши�
лися без батьківського пік�
лування, то обов'язок за�
безпечення їхнього розвит�
ку й виховання бере на себе
держава. Розвиток сімей�
них інститутів, влаштування
дітей�сиріт та дітей, поз�
бавлених батьківського піклування, є
життєво необхідною умовою виховання
дітей, позбавлених можливості вихову�
ватися в біологічній родині. 

Як повідомили газеті "Боярка�ін�
форм" у Києво�Святошинській рай�
держадміністрації, у нашому районі
усиновлено 30 дітей, з яких у Боярці �
17 осіб. 

Усиновлення, опіка, піклування, при�
йомна сім'я, дитячий будинок сімейно�
го типу � це шанс для дитини�сироти
вирости в сімейному оточенні та отри�
мати батьківську любов та піклування. 

Можливо, саме Ваша сім`я стане для
дитини�сироти осередком любові і теп�
ла, якого вона не зазнала від рідних

батьків. І саме Ви навчите цю дитину
усміхатися і любити людей. І Ваш вчи�
нок зробить цей світ добрішим.

Якщо у Вашому серці достатньо лю�
бові, щоб поділитися нею, якщо у Ва�
шому домі є місце для дитини, якщо
Ваша душа прагне допомогти їй, звер�
тайтеся до Києво�Святошинського ра�
йонного центру соціальних служб для
сім`ї, дітей та молоді (м. Вишневе,
вул. Карла Маркса, 15; тел/факс:
(04598) 7�28�22; (044) 507�19�10), де
ви отримаєте інформацію щодо уси�
новлення, опіки, створення та функціо�
нування прийомної сім`ї та дитячого бу�
динку сімейного типу. 

УСИНОВЛЕННЯ EУСИНОВЛЕННЯ E

АЛЬАЛЬТЕРНАТЕРНАТИВА СИРІТТИВА СИРІТСТВУСТВУ

30 вересня відзначається як День усиновлення. І тому цей день E

особливий для дітей, які отримали люблячих та дбайливих батьків, а також

для сімей, які взяли на себе відповідальність за долі дітейEсиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування. Усиновлення E це особливе 

батьківство, благородний і непростий шлях до щасливої родини.

Серед дітей, які змогли відпочити
у Греції: переможці обласного ета�
пу Всеукраїнського конкурсу Малої
академії наук України, учасники і
призери предметних олімпіад, пе�
реможці і лауреати різноманітних
міжнародних і всеукраїнських інте�
лектуальних конкурсів, творчих
випробовувань та турнірів. І зокре�
ма учні Боярського НВК "Гімназія �
ЗОШ I ступеня": Олександр Міфта�
хутдінов за ІІІ місце на Всеукраїн�
ській олімпіаді з фізики, вчитель
Т.О.Анісімова; Віталій Котирло за ІІІ
місце на Всеукраїнській олімпіаді з
фізики, вчитель Т.О.Анісімова; Ок�
сана Присяжнюк за ІІІ місце на Все�
українській олімпіаді з економіки,
вчитель В.І. Сатанівська; Владис�
лав Асаєвич за І місце на обласній
олімпіаді з інформаційних техноло�
гій, вчитель Н.М. Немченко та Ма�
рина Щербак  за І місце на обласній
олімпіаді з правознавства, вчитель
Н.М. Асаєвич. 

"Це, без перебільшення, мрія кож�
ної дитини. Не кожен з нас, батьків,
може подарувати своїм дітям такий
відпочинок. А ще � це нові друзі, мо�
ре вражень, спілкування. Навіть че�
рез багато�багато років вони
пам'ятатимуть цю незабутню подо�
рож. Наші діти впевнені, що їхні ста�
рання та здобутки у навчанні гідно
оцінені. Від імені батьків висловлює�
мо слова подяки усім тим, хто при�
четний до організації відпочинку на�
ших дітей. Особлива вдячність за
турботу про наших дітей  губернато�
ру Анатолію Присяжнюку", � не стри�
мували емоцій батьки дітей, які відві�
дали острів Крит.

Готель, у якому проживали юні ук�
раїнці � це казкова споруда на березі
моря, яка схожа на підкову. А посе�
редині великий басейн. Світлі та ве�
ликі кімнати. Дітей вразила естетич�
ність, чистота, блиск. А море � це
взагалі окрема історія. Неймовірно
красивого блакитного кольору. 

ВІДПОЧИНОК НА КРИТІ EВІДПОЧИНОК НА КРИТІ E
НАГОРОДА ЗА УСПІХИ НАГОРОДА ЗА УСПІХИ 

В НАВЧАННІВ НАВЧАННІ
Нещодавно 150 дітей Київщини повернулися з відпочинку в

Грецькій Республіці. Впродовж двох років понад тисяча талановитих діE

тей Київщини оздоровлювалися на грецькому острові Крит. Це стало

можливим завдяки домовленостям голови Київської ОДА Анатолія ПриE

сяжнюка з губернатором периферії Крит Ставросом Арнаутакісом, а таE

кож за підтримки обласної організації Партії регіонів.

Відповідно економіка потребува�
тиме фахівців із освітою, отрима�
ною за такими напрямками як: мет�
рологія, вимірювальна техніка та
інформаційно�вимірювальні техно�
логії, транспорт та транспортна
інфраструктура. Серед галузей, в
яких очікується збільшення попиту
на кваліфікованих працівників (на�
самперед у частині конструктор�
ських та інженерних розробок) є:
енергетика, текстильна та легка
промисловість, машинобудування
та обробка металу, авіаційна та ра�
кетно�космічна техніка, морська
техніка, рибне господарство, біо�

технології, ветеринарія, харчова
промисловість.

"Фактично цей прогноз є осно�
вою для формування майбутнього
широкого державного замовлення
на таких спеціалістів, а отже, і ос�
новою для майбутньої фахово орі�
єнтованої середньої освіти. Адже
без початкової і середньої бази
знань недостатньо ефективна сфе�
ра середнього спеціалізованого і
вищого навчання. Тому починати
перетворення потрібно зі школи. І
практично втілювати це мають наші
вчителі", � вважає прем’єр�міністр
України Микола Азаров.

ВИМОГВИМОГА ЧАСУА ЧАСУ: : 
ЗНАННЯ ІТ ЗНАННЯ ІТ 

ТТА ІНОЗЕМНИХ МОВА ІНОЗЕМНИХ МОВ
Cьогоднішні випускники українських шкіл повинні мати

інші знання та вміння, ніж 10 років тому. А саме: вільно володіти
іноземними мовами, інформаційними технологіями, вміти вдосE
коналювати знання та навички протягом всього життя.

За прогнозами фахівців, вже за триEчотири роки відчутно
зросте попит на спеціалістів у галузі інформатики та обчислюE
вальної техніки.
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За словами губернатора
Київщини, кожна дитина
повинна розпочинати свою
життєву дорогу з дитячого
садочка, адже саме тут
формується основа вихо�
вання та поведінки в сус�
пільстві, а також пріоритети
життєвих цінностей май�
бутнього громадянина.

"Завдяки реалізації прог�
рами "Діти � майбутнє Ук�

раїни" ми й надалі розбудо�
вуватимемо заклади дош�
кільної освіти. До кінця року
ми плануємо створити 3500
місць у дитячих садках", �
сказав Анатолій Присяж�
нюк.

Станом на сьогодні у Ки�
ївській області функціонує
711 ДНЗ, які відвідують
65087 тис. дітей.

Про це заявив голова Київської облдержадміE
ністрації Анатолій Присяжнюк під час свого виступу на
пресEконференції. "У рамках реалізації соціальних ініціE
атив Президента України зусилля влади на Київщині
спрямовані на розбудову та реконструкцію дошкільних
закладів освіти. Сьогодні ключове місце займають пиE
тання, пов'язані з інтересами дитини і турботою про її
майбутнє, E повідомив Анатолій Присяжнюк. E Соціальні
ініціативи E орієнтир для подальшого руху країни, а їх
втілення у життя E допомога нашому майбутньому покоE
лінню. Тому ми маємо робити все, щоб наші діти отриE
мували доступну та якісну освіту у дошкільних навчальE

них закладах".

� І це � чималий позитив. Адже
за останні роки чисельність дітей
у районі зростає, і кожну з них
потрібно забезпечити якісною
дошкільною освітою. 

Нині в нашому районі вже фун�
кціонує два нових дитячих садоч�
ка � 2�х груповий дитячий садок
"Чайка" на території Петропав�
лівсько�Борщагівської сільради
на 50 місць і на базі ТОВ "Леді"
(центр розвитку дитини "Казка")
на 75 місць. 

Крім того, додатково відкрито 1
групу в ДНЗ "Золотий колосок"
Софіївсько�Борщагівської сіль�
ради на 25 місць, 1 групу у ДНЗ
"Віночок" Тарасівської сільради
на 25 місць, 1 ясельну групу в
ДНЗ "Дзвіночок" Дмитрівської

сільради на 22 місць. У примі�
щенні Боярського НВК "Гімназія�
ЗОШ І ст." створено прогулянкові
групи на загальну кількість 50 ді�
тей. 

Активно підтримуємо й ініціа�
тиви приватних підприємців:
наприклад, фізичній особі�під�
приємцю Наталії Зікеєвій, яка
працює у Вишневому, надано
ліцензію на право догляду за
дітьми дошкільного віку � у неї
навчається 15 діток. Завдяки
цим заходам нам вдалося за�
безпечити доступом до дош�
кільної освіти додатково 262 ді�
ток. 

Та на цьому зупинятися не бу�
демо � кількість населення на те�
риторії нашого району невпинно

зростає, народжується все біль�
ше дітей. Тож і кількість дошкіль�
них навчальних закладів потріб�
но збільшувати. Ще до кінця цьо�
го року на базі ДНЗ "Казка" Бо�
ярської міської ради, який ство�
рено внаслідок ліквідації дитячо�
го будинку змішаного типу "Ро�
дина", плануємо відкрити 3 гру�
пи на 75 місць, відкрити 1 ясель�
ну групу на 25 місць у ДНЗ "Золо�
тий колосок" Софіївсько�Борща�
гівської сільради. До того ж,
Вишневою міськрадою вже роз�
роблено проектно�кошторисну
документацію добудови ДНЗ
"Яблунька" 11 на 120 місць і готу�
ються документи на отримання
ліцензії приватного дошкільного
навчального закладу "Зеленсад"
на 35 місць. На території Петро�
павлівсько�Борщагівської сіль�
ради виділено земельну ділянку
під будівництво дошкільного
навчального закладу на 150
місць.

МЕРЕЖА ДНЗ РОЗШИРЮЄТЬСЯМЕРЕЖА ДНЗ РОЗШИРЮЄТЬСЯ

Аналізуючи перші результати забезпечення доступу
кожної дитини до дошкільної освіти в рамках реалізації соціE
альних ініціатив Президента України з розширення мережі
дошкільних навчальних закладів, начальник управління освіE
ти, молоді та спорту РДА Микола Івашко, коментуючи ситуаE

цію, відзначив: перші вагомі зрушення є.

Організатором і натхненни�
ком втілення проекту, безпе�
речно, виступає вчитель гімна�
зії Тетяна Матвійчук. Знавець
польської мови, літератури і
культури, вона не стомлюється
формувати учнівські делегації,
щоб і чужому навчитися і себе
показати. Ось і цьогорічна поїз�
дка спонукала школярів за кор�
доном розмовляти англій�
ською, виявляти свої знання
про сучасний політичний світ,
історію, зокрема й про україн�
сько�польські взаємини, проя�
вити себе в художній самоділь�
ності, спорті тощо. Гімназійна
традиція школярів вдягати ви�
шиванки дуже припала до душі
полякам. 

Спілкувалися діти зі своїми
польськими однолітками � уч�
нями старших класів, які щодня
супроводжували кожного укра�
їнця і при потребі надавали не�
обхідні роз'яснення. З ними во�
ни відвідали Католицький уні�
верситет у Любліні, старовинне
містечко народних майстрів Ка�
зімеж�Дольни, переживали жа�
хи колишнього концентрацій�
ного табору Майданек… У Май�
данеку вшанували пам'ять
жертв різних національностей,
в тому числі й українців, у часи
Другої світової війни. Нині це �
музей, де досі можна побачити
нацистські бараки, крематорій,
газові камери. 

Українська делегація зустрі�
лася з президентом (мером)
Пулав Янушем Гробелем, який
розповів про свій досвід управ�
ління містом, про принципи ро�
боти мера. До речі, пан Януш
уже протягом 17 років очолює
уряд (виконком) міста. Деякі
його слова для українців звуча�
ли вражаюче: "У нас практично

немає паперової документації.
Всі заяви розглядаються он�
лайн. Нашому місту, як всій
Польщі, пощастило, адже наша
країна є членом Європейського
Союзу, тому активно пишуться
проекти з розвитку інфраструк�

тури міста, Пулави зберігають
чверть річного бюджету лише
завдяки фінансуванню ЄС".

Для боярських гімназистів
були організовані цікаві екс�
курсії в Пулавах � до науково�
дослідного центру могутнього
азотно�тукового заводу, який
нині пишається високим рів�
нем своєї екологічної безпеки;
до рятувальної служби, осна�
щеної сучасною технікою,
здатною і кішку з дерева зня�
ти, і зарадити пожежі чи сер�
йозній аварії; до навчальних
закладів, спрямованих на єв�
ропейську освіту, врешті�до
басейну, де залюбки вдоволь�
нилися плаванням, чи до пар�
ку розваг, сповненого екстре�
мальних атракціонів. Звичай�

но, поярмаркували і
супермаркети не
оминули.

Говорить керівник
програми "Меридіани
польсько�української
дружби" Тетяна
Матвійчук:

� Мета нашого про�
екту багатогранна. Ми
віднаходимо на тери�
торії Києво�Свято�
шинського району
спільні моменти поль�
сько�української істо�
рії. Досліджуємо істо�
рію перебування по�
ляків на українських
землях з XVII століття
до наших днів. Порів�
нюємо народно�ет�
нографічні традиції
двох слов'янських на�

родів. Налагоджуємо дружні
контакти між учнями Шкільного
об'єднання №3 (директор Ма�
рек Матіянка) і Боярською гім�
назією (директор Світлана
Сушко). Використовуємо дос�
від польських колег у сфері
проектної діяльності. Здійсню�
ємо обмін методичним та ви�
ховним досвідом вчителів на�
ших закладів. Сприяємо про�
цесу інтеграції між нашими на�
родами.

Існує твердження: спочатку
було слово. У нашому бояр�
сько�пулавському випадку слід
говорити: спочатку було поб�
ратимство, яке призвело до
культурно�навчального обміну
різними делегаціями. Крім
школярів до Пулав і до Боярки

їздять представники влади і
спортсмени, художні колекти�
ви і вчителі, комунальники.
Тобто в основі всього обмінно�
го процесу лежить побратимс�
тво. Взаємні гостини нас тільки
збагачують. Звичайно, для по�
ляків, як і для побратимів�сло�

ваків з Бзині чи сябрів�білору�
сів з Несвіжа принадою зали�
шається Київ, а Боярка якраз
поряд. Годиться для братання.
Отже, з 2004 року наше місто
потихеньку, але впевнено пе�
ретнуло кордон і давно прямує
до Євросоюзу.

Міжнародний навчальний проект "Меридіани
польськоEукраїнської дружби" діє з 2005 року на базі двох
навчальних закладів E Боярського НВК "Гімназія E ЗОШ І
ст." і Шкільного об'єднання №3 польського міста Пулави.
Протягом минулих років у складі делегацій обмін здійсниE
ли понад 400 школярів з України і стільки ж з Польщі. ЦьоE
горічна поїздка учнів десятихEодинадцятих класів БоярE
ської гімназії до Пулав тривала з 20 до 29 вересня. СповнеE
ні яскравих польських вражень, старшокласники ще і ще
згадують своє перебування у зоні Європейського Союзу,
про який Україна мріє і до якого, можливо, вступить найE
ближчим часом. Адже спосіб життя у Пулавах E переконлиE
ве свідчення доцільності європейського вибору, в чому діE
ти переконалися на власні очі.
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ДО КІНЦЯ РОКУ НА КИЇВЩИНІ ДО КІНЦЯ РОКУ НА КИЇВЩИНІ 

БУБУДЕ СТВОРЕНОДЕ СТВОРЕНО

3500 МІСЦЬ У ДИТЯЧИХ САДКАХ3500 МІСЦЬ У ДИТЯЧИХ САДКАХ

Довідка про Пулави. 

Місто в східній Польщі, на річці Вісла. Адміністративний центр
Пулавського повіту Люблінського воєводства. Населення � понад
50 тис. Містечко знаходиться на залізничній гілці, що веде з Люб�
ліна до Варшави. Пулави � місто відносно нове за польськими
мірками: воно виникло на початку XVII століття як невелике ри�
бацьке поселення біля переправи через Віслу. 

До Пулав їдуть, щоб подивитися палацово�парковий комплекс
магнатів Чарторийських � один з найбільших у Польщі. Він скла�
дається з величного класицистичного палацу Чарторийських,
трохи меншого палацу Маринки, костелу, паркових павільйонів і,
власне, самого парку з гротами, парковою скульптурою, архітек�
турою.

Завдяки заслугам роду Чарторийських з 1731 року Пулави ста�
ли центром політичного й культурного життя країни, одержавши
назву польських Афін. 

Після 1831 р. пулавські володіння були конфісковані царським
урядом Російської імперії. У 1845 році Пулави перейменовані в
Нову Олександрію (адже тут любив зупинятися цар Олександр ІІ).  

У 1906 р. Нова Олександрія отримала статус міста. Після від�
новлення Польщею незалежності 1918 р. місту повернули істо�
ричну назву � Пулави. 

Місто славиться як освітній і науковий центр. У Пулавах функці�
онує 4 відомі наукові заклади: Державний інститут ветеринарії,
Інститут штучних добрив, Інститут обробки землі, добрив та ґрун�
тознавства, а також Відділ знищення біологічних небезпек Воєн�
ного Інституту гігієни і епідеміології. Пулави також � центр хімічної
промисловості, тут розташований один з найбільших в країні
азотно�туковий комбінат. Цікаво й те, що в Пулавах був заснова�
ний один із перших в Європі сільськогосподарських закладів, ад�
же місто раніше функціонувало як село, і до цих пір живописні
пейзажі і незабудовані безкрайні поля свідчать про дбайливе, ро�
зумне ставлення городян до природи.
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06:00 Православний кален�
дар

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

06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт

06:15, 07:10, 08:10, 12:05,
13:00, 15:20, 23:20
Погода

06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:35 Д/ф "І. Купченко. Без

свідків"
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Без цензури
10:15 Т/с "Таємниця старого

мосту" 
10:55 Офіційна хроніка
11:05 Дитячий фестиваль

"ОКешкин�джаз"
12:00, 15:15, 17:55, 21:30

Діловий світ
12:10 Рояль у кущах
12:40 Аудієнція. Країни від А

до Я
13:05 Фольк�musіc
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:25 Життя на рівних
15:35 Книга.ua
16:05 Т/с "Із життя капітана

Черняєва" 
17:40 Сільрада
18:40 Фінансова перспекти�

ва
18:50 Агро�News
19:10 Фестиваль гумору

"Умора"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Світ спорту
21:45 Ювілейна програма В.

Білоножка 
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Х/ф "Бомж"  
00:20 Від першої особи

06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45, 07:10, 08:10 "Сніда�

нок з 1+1"
07:00, 08:00, 09:00, 19:30,

23:20 ТСН
08:05 "Економічна правда"
09:05, 17:10 Т/с "Сила. По�

вернення додому" (1)
11:00 Х/ф "Легенди про Кру�

га"
15:00 Т/с "Тисяча і одна ніч"

(1)
16:45 "ТСН. Особливе"
20:15, 01:50 Т/с "Любов та

покарання" (1)
22:10 "Гроші"
23:35 Х/ф "Альфа Дог" (2)

05:00 Т/с "Шлюб за запові�
том 3. Танці на вугіл�

лі" 
06:30, 07:10, 07:35, 08:10,

08:35 "Ранок з "ІНТЕ�
Ром"

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50
Новини

09:10 Х/ф "Ася"
11:15 12:20 Т/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

13:25 "Судові справи"
14:35 "Сімейний суд"
15:40 "Чекай на мене"
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Дурна кров"
22:30 Т/с "Безодня"
00:25 Х/ф "Трансформери�

2. Помста занепалих"
(2)

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

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
09:00, 16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:50 Косметичний ремонт
13:55 Богиня шопінгу

18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:00 Народний артист
22:30 Русо туристо
23:00 Дурнєв+1
23:40 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Чортиці у спідницях

06:15 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:25, 01:05 Погода
06:30 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:25 Ділові факти
07:35 Факти тижня з О. Со�

коловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К. Стогнієм
10:10 Анекдоти по�україн�

ськи
10:20 Головна програма

(повтор)
12:00, 13:00 Т/с "Небо у вог�

ні" 
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Морські дияволи"
22:10 Четверта вежа
23:10 Свобода слова з А. Ку�

ликовим

05:20 "Чужі помилки. Карти�

на кров'ю"
06:05, 16:00 "Усе буде доб�

ре!"
07:50, 18:20 "Неймовірна

правда про зірок"
09:35 Х/ф "Москва сльозам

не вірить" (1)
12:25 "Битва екстрасенсів.

Чоловіки проти жі�
нок"

15:00 "Звана вечеря"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
20:20 "Куб � 4"
22:25 "Детектор брехні � 4"
23:35 "Один за всіх"
01:00 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:15 Teen Tіme
06:20, 13:35 М/с "Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00 Х/ф "Парк Юрського

періоду�2"
11:40 Х/ф "Парк Юрського

періоду�3"
13:30 14:35 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Шафа
16:50 Т/с "Бальзаківський

вік"
18:00, 20:00 Т/с "Вороніни"
19:00, 00:25 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Останній з Магі�

кян"
22:00 Т/с "До смерті врод�

лива"
23:00 Співай, якщо зможеш

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
10:10 Х/ф "Дружина свяще�

ника"
12:50 "Шалене весілля"
13:45 "КВК"
16:10 "Вечірній квартал"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Пропащий"
23:50 Х/ф "Поцілуночок" (2)
01:30 "Нічне життя"

05:30 Х/ф "Швидкий поїзд"
(1)

07:05 Х/ф "Я обіцяла, я пі�
ду..."

08:35 "Агенти впливу"
09:30 "Лохотрон"
10:00 Х/ф "Вихід"
11:35 Т/с "Далекобійники"
15:30 Т/с "Білі вовки"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
21:30 Т/с "Елементарно" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк �

9" (2)
23:30 Т/с "Забуті" (2)
00:30 Т/с "Закон і порядок.

Відділ особливих

справ" (2)

06:00 Т/c "Злочин буде роз�
крито" (1)

07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події

07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c "Подружжя" 
09:10, 14:10, 17:20, 21:40

Т/c "Слід" (1)
10:00 Х/ф "45 секунд" (1)
12:05 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Правнучка Бреж�
нєва мешкає у боже�
вільні. Частина 3 "

13:10 Люблю! Чекаю!
16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Поцілунок! Нова

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

раїна"
20:00 Т/c "Берегова охоро�

на" (1)
23:30 Х/ф "Людина�вовк" (2)
01:30 Профілактика переда�

вача

НТН

ТРК “УКРАЇНА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний кален�
дар

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

06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт

06:15, 07:10, 08:10, 23:20
Погода

06:15 Криве дзеркало
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Д/ф "Г. Жженов. Агент

надії"
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30, 16:40 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
10:10 Т/с "Москва. Три вок�

зали" 
11:10 Нехай Вам буде ко�

льорово!
12:05, 15:25, 18:50, 21:30

Діловий світ
12:25 Кордон держави
12:40 Х/ф "Фронт без флан�

гів" 
14:10 Шеф�кухар країни
15:15 Euronews
15:45 Крок до зірок
17:25 Т/с "Із життя капітана

Черняєва" 
18:40 Фінансова перспекти�

ва

19:10 Останнє попереджен�
ня

19:30 Формула захисту
19:40 "Надвечір'я" з Т. Щер�

батюк
20:45 Фестиваль гумору у

Коблево
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Світ спорту
21:45 Ювілейна програма В.

Білоножка 
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Х/ф "Бомж"  
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН

06:45, 07:10, 08:10 "Сніда�
нок з 1+1"

08:05 "Економічна правда"
09:05, 17:10 Т/с "Сила. По�

вернення додому" (1)
10:55 Т/с "Карамель"
12:55 "Не бреши мені � 4"
13:55 "Російські сімейні дра�

ми"
15:00 Т/с "Тисяча і одна ніч"

(1)
16:45 "ТСН. Особливе"
20:15, 01:40 Т/с "Любов та

покарання" (1)

22:10 "Міняю жінку�8"
23:55 Х/ф "Небезпечний

квартал" (2)

05:00 Т/с "Безодня"
06:30, 07:10, 07:35, 08:10,

08:35 "Ранок з "ІНТЕ�
Ром"

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50
Новини

09:10 Т/с "Дурна кров"
11:15, 12:20 Д/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

13:25 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружимося в

Україні"
16:50 Т/с "Ясмін"
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Дурна кров"
22:30 Т/с "Безодня"
00:30 Х/ф "Трансформери�

3. Темна сторона Мі�
сяця" (2)

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

ця" (1)

07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
09:00, 16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:50 Косметичний ремонт
13:55 Богиня шопінгу
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:00 Народний артист
22:30 Русо туристо
23:15 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Чортиці у спідницях

06:35, 07:40 Ділові факти
06:40 Економічний інтерес
06:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Надзвичайні новини.

Підсумки з К. Стогні�
єм

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К. Стогнієм
10:10, 13:00 Анекдоти по�ук�

раїнськи
10:30, 16:40 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
14:40, 20:10 Т/с "Морські

дияволи"
18:45 Факти. Вечір
23:20 Х/ф "Руйнівник" (2)
01:40 Навчіть нас жити

05:40 "Чужі помилки. Остан�
ня справа журналіс�
тки"

06:25, 16:00 "Усе буде доб�
ре!"

08:10, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"

09:55 Х/ф "Повернення
блудного тата" (1)

11:55 Х/ф "Кохання на два
полюси"

13:55 "Битва екстрасенсів"
15:00 "Звана вечеря"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
20:00, 22:25 "Врятуйте нашу

сім'ю � 2"
23:25 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
02:55 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:20, 13:30 М/с "Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 18:00, 20:00 Т/с "Во�

роніни"
13:25, 14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Шафа

16:50 Т/с "Бальзаківський
вік"

19:00, 00:15 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Останній з Магі�

кян"
22:00 Т/с "До смерті врод�

лива"
23:00 Знайти крайнього

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми"
11:50, 19:00 "Орел і Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг монстри"
14:50 "Спеція"
16:00, 20:00 Т/с "Моя прек�

расна няня"
17:00, 21:00 "Розсміши ко�

міка"
18:00 "Звана вечеря"
22:00 "Хі та Ха"
22:35 "Три сестри"
23:00 "Лямур Тужур"
00:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)

05:05 Х/ф "Вихід"
06:35 Х/ф "Обличчям до сті�

ни"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "До суду"

12:00 Т/с "Детективи"
13:00, 19:30 Т/с "Вулиці роз�

битих ліхтарів"
14:55, 17:00 Т/с "УГРО � 3"
16:45, 19:00 "Свідок"
21:30 Т/с "Елементарно" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 10" (2)
23:30 Т/с "Забуті" (2)
00:30 Т/с "Закон і порядок.

Відділ особливих
справ" (2)

06:00 Т/c "Злочин буде роз�
крито" (1)

07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події

07:30, 15:25 Щиросерде зіз�
нання

08:00 Т/c "Подружжя" 
09:10, 13:10, 17:20, 21:40

Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Умови контракту�

2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Перше і остан�
нє кохання"

16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Поцілунок! Нова

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

раїна"
20:00 Т/c "Берегова охоро�

на" (1)
23:20 Т/c "Мент у законі�4"

(1)
01:20 Х/ф "Людина�вовк" (2)
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06:00 Православний ка�
лендар

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

06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт

06:15, 07:10, 08:10, 11:10,
23:20 Погода

06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:35 Д/ф "М. Голуб. Я не

піду"
08:45 Корисні поради
09:00 21:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:00 Вступне слово

Прем'єр�міністра
України на засіданні
уряду

10:15 Т/с "Москва. Три
вокзали" 

11:15 Нехай Вам буде ко�
льорово!

12:10, 15:35, 18:45, 21:30
Діловий світ

12:25 Формула захисту
12:35 Х/ф "Фронт без

флангів" 
14:10 Світло
14:30 Ближче до народу
15:15 Euronews
15:40 Д/ф "Лука Крим�

ський. Я полюбив
страждання"

16:20 Т/с "Таємниця ста�

рого мосту" 
17:05 Т/с "Із життя капіта�

на Черняєва" 
17:50 Про головне
18:35 Фінансова перспек�

тива
19:05 Фестиваль гумору

"Умора"
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:40 Світ спорту
21:45 Фестиваль пісні у

Коблево
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Х/ф "Бомж"  
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:20 ТСН

06:45, 07:10, 08:10 "Сні�
данок з 1+1"

08:05 "Економічна прав�
да"

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

11:00 Т/с "Карамель"
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 Т/с "Любов та пока�

рання" (1)

22:10 "Територія обману"
23:35 "Тачки � 2"
00:15 Х/ф "Чорний пес"

(2)

05:00, 22:30 Т/с "Безод�
ня"

06:30, 07:10, 07:35, 08:10,
08:35 "Ранок з "ІН�
ТЕРом"

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50
Новини

09:10, 20:30 Т/с "Дурна
кров"

11:15, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом
Каневським"

13:25 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружимося

в Україні"
16:50 Т/с "Ясмін"
18:00 Ток�шоу "Стосуєть�

ся кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
00:30 Х/ф "Хранителі" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
09:00, 16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:50 Косметичний ре�

монт
13:55 Богиня шопінгу
18:00 Любов з майбутньо�

го
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:00 Народний артист
22:30 Русо туристо
23:15 Т/с "Секс і місто" (2)
00:20 Чортиці у спідницях

06:25, 07:40 Ділові факти
06:30 Економічний інте�

рес
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Четверта вежа (пов�

тор)
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К. Стогні�
єм

10:10, 13:00 Анекдоти по�
українськи

10:30, 16:40 Т/с "Літєй�
ний"

12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с "Проку�

рорська перевірка"
14:40, 20:10 Т/с "Морські

дияволи"
18:45 Факти. Вечір
23:20 Х/ф "Дев'ять життів"

(2)
01:15 Стоп�10

05:45 "Чужі помилки. Та�
ємниця проклятого
дерева"

06:30, 16:00 "Усе буде
добре!"

08:15, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"

09:50 "Зіркове життя. Всі
чоловіки сво...?"

10:55 "Врятуйте нашу
сім'ю � 2"

13:55 "Битва екстрасен�
сів"

15:00 "Звана вечеря"
18:00, 22:00 "Вікна�Нови�

ни"
20:00, 22:40 "Майстер�

Шеф � 3"
00:55 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:15 Teen Tіme
06:20, 13:30 М/с "Губка

Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00 Т/с "Щасливі ра�

зом"
11:00, 18:00, 20:00 Т/с

"Вороніни"
13:25, 14:30 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа
17:00 Т/с "Бальзаківський

вік"

19:00, 00:05 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Останній з Ма�

гікян"
22:00 Т/с "До смерті

вродлива"
23:00 Т/с "Світлофор"

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми"
11:50, 19:00 "Орел і Реш�

ка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг монстри"
14:50 "Спеція"
16:00, 20:00 Т/с "Моя

прекрасна няня"
17:00, 21:00 "Розсміши

коміка"
18:00 "Звана вечеря"
22:00 "Хі та Ха"
22:35 "Три сестри"
23:00 "Лямур Тужур"
00:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
(2)

05:45 Х/ф "Не бійся, я з
тобою!" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні спра�

ви"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"

13:00, 19:30 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів"

15:05, 17:00 Т/с "УГРО � 3"
16:45, 19:00 "Свідок"
21:30 Т/с "Елементарно"

(2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 10"

(2)
23:30 Т/с "Забуті" (2)
00:30 Т/с "Закон і поря�

док. Відділ особли�
вих справ" (2)

06:00 Т/c "Злочин буде
розкрито" (1)

07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події

07:30, 15:25 Щиросерде
зізнання

08:00 Т/c "Подружжя" 
09:10, 13:10, 17:20, 21:40

Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Умови контрак�

ту 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Зірки після
карного пересліду�
вання"

16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Поцілунок! Но�

ва історія" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/c "Берегова охо�

рона" (1)
23:20 Т/c "Мент у законі�

4" (1)
02:10 Х/ф "Лісовик" (3)
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Телефон 47E079

Тут може бути

Ваша

реклама
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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
Спорт

06:15, 07:10, 08:10,
11:10, 12:25,
19:10, 23:15 По�
года

06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:20 Ексклюзивне

інтерв'ю
08:45 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки

дня
09:25 Офіційна хроні�

ка
09:30, 16:45 Т/с "Та�

ємниця старого
мосту" 

10:10 Т/с "Москва.
Три вокзали" 

11:15 Нехай Вам буде
кольорово!

12:10, 15:25, 18:50,
21:30 Діловий
світ

12:30 Х/ф "Фронт в
тилу ворога"

15:15 Euronews
15:45 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"
17:25 Т/с "Із життя

капітана Черня�
єва" 

18:40 Фінансова пер�
спектива

19:15 Фестиваль гу�
мору "Умора"

21:40 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено,

Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Х/ф "Бомж"  
00:20 Від першої осо�

би

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 "Си�
ла. Повернення
додому" (1)

11:00 Т/с "Карамель"
13:00 "Не бреши мені

� 4"
14:00 "Російські сі�

мейні драми"
15:00 Т/с "Тисяча і

одна ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особли�

ве"
20:15 "Казкова Русь"
21:00 "Хочу у ВІАгру"
23:00 Х/ф "Двадцять

сім весіль" (1)
01:15 Х/ф "Наталі" (3)

05:00 Т/с "Безодня" 
06:30, 07:10, 07:35,

08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕ�
Ром"

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 17:50 Но�
вини

09:10 Х/ф "Сталевий
метелик"

11:20, 12:20 Д/с
"Слідство ве�
ли... з Леонідом
Каневським"

13:30 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружи�

мося в Україні"
16:45 Т/с "Домробіт�

ниця"
18:00 Х/ф "Пізнє ко�

хання" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30, 23:00 "Шустер

Lіve"
21:00 Футбол. Збірна

України � збірна
Польщі

00:45 Х/ф "Врятувати
рядового Райа�
на" (2)

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

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лун�

тіком
08:25 М/с "Шоу Гар�

філда" (1)
09:00, 16:00 Т/с "Ма�

ленькі таємниці"

(1)
11:00 "Та, що гово�

рить з привида�
ми"

12:50 Косметичний
ремонт

13:55 Богиня шопінгу
18:00, 19:15 Ікона

стилю 
20:30 Х/ф "Няньки"

(1)
22:30 Русо туристо
23:15 Т/с "Секс і міс�

то" (2)
00:20 Чортиці у спід�

ницях

06:10, 07:30 Ділові
факти

06:15 Економічний ін�
терес

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

ма"
07:35 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзви�

чайні новини з
К. Стогнієм

10:10, 13:00 Анекдо�
ти по�українськи

10:30, 16:40 Т/с "Лі�
тєйний"

12:45 Факти. День
13:10, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:35, 20:10 Т/с
"Морські дияво�
ли"

18:45 Факти. Вечір
23:35 Максимум в Ук�

раїні
00:00 Х/ф "Блейд" (2)

05:20 "Чужі помилки.
Підказка з того
світу"

06:05 Х/ф "Аварія �
дочка мента" (1)

07:50, 18:20 "Неймо�
вірна правда
про зірок"

09:10, 16:00 Х/ф
"П'ята група
крові" (1)

15:00 "Звана вечеря"
18:00, 22:00 "Вікна�

Новини"
20:00, 22:40 "Націо�

нальне талант�
шоу "Танцюють
всі!�6"

00:10 "Куб � 4"

06:15 Teen Tіme
06:20, 13:30 М/с "Губ�

ка Боб"
07:00, 07:35, 08:35

Підйом
07:30, 08:30, 19:55

Погода
09:00 Т/с "Щасливі

разом"
11:00, 18:00, 20:00

Т/с "Вороніни"
13:25, 14:25 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа

17:00 Т/с "Бальзаків�
ський вік"

19:00, 00:05 Репор�
тер

19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Останній з

Магікян"
22:00 Т/с "До смерті

вродлива"
23:00 Т/с "Світлофор"

(2)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
10:00 Т/с "Усі жінки �

відьми"
11:50, 19:00 "Орел і

Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг монс�

три"
14:50 "Спеція"
16:00 Т/с "Моя прек�

расна няня"
17:00 "Розсміши ко�

міка"
18:00 "Звана вечеря"
20:00 "КВК"
22:40 "Три сестри"
23:00 "Велика різни�

ця"
00:00 Т/с "Відчай�

душні домогос�
подарки" (2)

04:50, 14:50, 17:00
Т/с "УГРО � 3"

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 Т/с "Повернен�
ня Турецького"

12:45 Т/с "Вулиці
розбитих ліхта�
рів"

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

PQ�17"
23:30 "Легенди шан�

сону"
00:25 Х/ф "Свавілля"

(2)

06:00 Т/c "Злочин бу�
де розкрито" (1)

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Події

07:30, 15:25, 02:25
Щиросерде зіз�
нання

08:00 Т/c "Подружжя" 
09:10, 13:10, 17:20,

20:00 Т/c "Слід"
(1)

10:00 Т/c "Умови кон�
тракту�2" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Ані
Лорак � україн�
ська Попелюш�
ка"

16:00 Критична точка
18:00 Т/c "Поцілунок!

Нова історія" (1)
19:20 Ток�шоу "Гово�

рить Україна"
22:50 Т/c "Право на

помилування"
(2)
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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,
23:15 Спорт

06:15, 07:10, 08:10,
11:10, 23:20
Погода

06:15 Криве дзерка�
ло

07:20 Ера будівниц�
тва

07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Д/ф "Всена�

родна актриса
Н. Сазонова"

08:45 Корисні пора�
ди

09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хро�

ніка
09:30, 16:30 Т/с "Та�

ємниця старого
мосту" 

10:10 Т/с "Москва.
Три вокзали" 

11:15 Нехай Вам бу�
де кольорово!

12:05, 15:30, 17:55,
21:25 Діловий
світ

12:15 Х/ф "Фронт за
лінією фронту"

15:15 Euronews
15:35 Українська піс�

ня
17:10 Т/с "Із життя

капітана Черня�
єва" 

18:40 Фінансова
перспектива

18:55 Останнє попе�
редження

19:15 До 25�річчя ду�
ету "Світязь".
Концертна
програма

20:55 Офіційна хро�

ніка
21:00 Підсумки дня
21:35 Світ спорту
21:40 Концертна

програма "Ме�
лодія двох сер�
дець"

22:55 Трійка, Кено,
Максима

23:00, 01:00 Підсум�
ки

23:25 Х/ф "Бомж"  
00:20 Від першої

особи

06:00 "Служба роз�
шуку дітей"

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30,
00:00 ТСН

06:45, 07:10, 08:10
"Сніданок з
1+1"

08:05 "Економічна
правда"

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

11:00 Т/с "Кара�
мель"

13:00 "Не бреши ме�
ні � 4"

14:00 "Російські сі�
мейні драми"

15:05 Т/с "Тисяча і
одна ніч" (1)

16:45 "ТСН. Особли�
ве"

20:15 Т/с Т/с "Любов
та покарання"
(1)

22:10 "Кохання без
кордонів"

05:00, 22:35 Т/с "Бе�
зодня"

06:30, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35

"Ранок з "ІНТЕ�
Ром"

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 17:50
Новини

09:10 Т/с "Дурна
кров"

11:20, 12:20 Д/с
"Слідство ве�
ли... з Леонідом
Каневським"

13:30 "Судові спра�
ви"

14:55 "Сімейний
суд"

15:50 "Давай одру�
жимося в Украї�
ні"

16:50 Т/с "Ясмін"
18:00 Ток�шоу "Сто�

сується кожно�
го"

19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Х/ф "Сталевий

метелик" 
00:30 Х/ф "Спецназ

міста ангелів"
(2)

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

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лун�

тіком
08:25 М/с "Шоу Гар�

філда" (1)
09:00, 16:00 Т/с "Ма�

ленькі таємни�
ці" (1)

11:00 Т/с "Та, що го�
ворить з приви�
дами" (1)

12:50 Косметичний
ремонт

13:55 Богиня шопін�
гу

18:00 Любов з май�
бутнього

19:00 Моду народу

20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:00 Народний ар�

тист
22:30 Русо туристо
23:15 Т/с "Секс і міс�

то" (2)
00:20 Чортиці у спід�

ницях

06:25, 07:40 Ділові
факти

06:30 Економічний
інтерес

06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Ро�

ма"
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзви�

чайні новини з
К. Стогнієм

10:10, 13:00 Анекдо�
ти по�україн�
ськи

10:30, 16:40 Т/с "Лі�
тєйний"

12:45 Факти. День
13:15, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:40, 20:10 Т/с
"Морські дия�
воли"

18:45 Факти. Вечір
23:20 Х/ф "Обгово�

ренню не підля�
гає" (2)

01:10 Несекретні
файли

06:00 "Чужі помилки.
Бомба для нар�
колога"

06:45, 16:00 "Усе бу�
де добре!"

08:30, 18:20 "Неймо�
вірна правда
про зірок"

10:05 "Кохана, ми
вбиваємо ді�
тей"

13:55 "Битва екстра�
сенсів"

15:00 "Звана вечеря"
18:00, 22:00 "Вікна�

Новини"
20:00, 22:40 "Зваже�

ні та щасливі �
3"

00:45 Т/с "Лікар Ха�
ус" (1)

06:15 Teen Tіme
06:20, 13:30 М/с

"Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35

Підйом
07:30, 08:30, 19:55

Погода
09:00 Т/с "Щасливі

разом"
11:00, 18:00, 20:00

Т/с "Вороніни"
13:25, 14:30 Kіds Tі�

me
14:55 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа
17:00 Т/с "Бальзаків�

ський вік"
19:00, 00:00 Репор�

тер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с "Останній з

Магікян"
22:00 Т/с "До смерті

вродлива"
23:00 Т/с "Світло�

фор" (2)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
10:00 Т/с "Усі жінки �

відьми"
11:50, 19:00 "Орел і

Решка"
12:50 Т/с "Маргоша"
13:50 "Шопінг монс�

три"

14:50 "Спеція"
16:00, 20:00 Т/с

"Моя прекрасна
няня"

17:00, 21:00 "Розсмі�
ши коміка"

18:00 "Звана вечеря"
22:00 "Хі та Ха"
22:35 "Три сестри"
23:00 "Лямур Тужур"
00:00 Т/с "Відчай�

душні домогос�
подарки" (2)

04:50, 15:05, 17:00
Т/с "УГРО � 3"

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детекти�

ви"
13:00, 19:30 Т/с "Ву�

лиці розбитих
ліхтарів"

16:45, 19:00 "Свідок"
21:30 Т/с "Елемен�

тарно" (2)
22:30 Т/с "CSI: Мая�

мі � 10" (2)
23:30 Т/с "Забуті" (2)
00:30 Т/с "Закон і

порядок. Відділ
особливих
справ" (2)

06:00 Т/c "Злочин
буде розкрито"
(1)

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Події

07:30, 15:25 Щиро�
серде зізнання

08:00 Т/c "Подруж�
жя" 

09:10, 13:10, 17:20,
21:40 Т/c "Слід"
(1)

10:00 Т/c "Умови
контракту�2" (1)

12:00 Ток�шоу "Не�
хай говорять.
Тут живе педо�
філ"

16:00 Критична точ�
ка

18:00 Т/c "Поцілу�
нок! Нова істо�
рія" (1)

19:20 Ток�шоу "Гово�
рить Україна"

20:00 Т/c "Берегова
охорона" (1)

23:20 Т/c "Мент у за�
коні�4" (1)

02:10 Х/ф "Червоний
Дракон" (3)
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КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

"начальника дільниці електрогосподарства (1)
" начальника газової служби (1)
" слюсаря КВПіА (1)
" слюсаря з експлуатації 
та ремонту газового устаткування (2)

" покрівельника (1)
" електромонтерів 4,5 роз.  (2)
" робітників з благоустрою (чол.) (3)
" електрогазозварника 4,5 роз. (1)
" слюсаря з ремонту теплових мереж (1)
" слюсарів"сантехніків (4)

Тел.: 41"170, 46 " 924
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06:00, 07:00, 08:50,
09:00, 13:05,
16:15, 23:30
Погода

06:05 Світ правос�
лав'я

06:35 Криве дзерка�
ло

07:05 Панянка та ку�
лінар

07:30, 23:55 Ток�
шоу "Дружина"

09:05 Шеф�кухар
країни

09:55 Околиця
10:30 Подорожуй

світом з Ю.
Акуніною

10:55 Ближче до на�
роду

11:25 Як Ваше здо�
ров'я?

12:15 Крок до зірок
13:10 Маю честь

запросити
13:55 Золотий гусак
14:25 У гостях у Д.

Гордона
15:15 Караоке для

дорослих
16:20 Діловий світ.

Тиждень
16:50 Криве дзерка�

ло
18:40 Фестиваль гу�

мору "Умора"
20:30 Ми хочемо,

щоб ви знали
20:40 Головний ар�

гумент
20:50 Офіційна хро�

ніка
21:00 Підсумки дня
21:55 Український

акцент

22:15 Фестиваль
пісні у Коблево

22:55 Трійка, Кено,
Максима

23:00 Ера бізнесу.
Підсумки

23:35 Олімпійський
виклик

01:20 Підсумки тиж�
ня

06:10 "Кохання без
кордонів"

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

"Кварталом �
2"

11:00 "Смакуємо"
11:40 Х/ф "Джент�

льмени, удачі!"
(1)

13:35 Х/ф "Джент�
льмени удачі"
(1)

15:30 "Великий пе�
карський тур�
нір"

17:00, 20:15 Х/ф
"Діти Водолія"

19:30 "ТСН�Тиж�
день"

22:30 "Світське жит�
тя"

23:35 "Що? Де? Ко�
ли?�2"

00:40 Х/ф "Повер�
нення живих
мерців" (3)

05:05 "Міжнародний
фестиваль гу�
мору "Юрмала�

2012"
06:35 Х/ф "Дорога

моя донечка"
(1)

08:25 "Велика різ�
ниця по�укра�
їнськи�2013"

09:25 "Школа лікаря
Комаровсько�
го"

10:00 "Орел і Реш�
ка. Назад у
СРСР"

11:00 "Осіння кухня"
12:00 Х/ф "Велике

кохання"
14:00 Х/ф "Госпо�

дарка великого
міста" 

17:55, 21:30 Т/с
"Доки живу,
люблю" 

20:00 "Подробиці
тижня з Є. Ки�
сельовим"

23:25 Х/ф "Соло на
саксофоні" (2)

01:25 Х/ф "Весьє�
гонська вовчи�
ця" (1)

06:00 М/ф "Пригоди
мишеняти Пе�
реса" (1)

07:35 Малята�твій�
нята

08:00 Телепузики
08:35 М/с "Сміша�

рики. 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"

(1)
11:05 М/ф "Сердиті

пташки" (1)
11:15 М/ф "Попе�

люшка. Повний
уперед" (1)

13:00 Х/ф "Остін
Пауерс: люди�
на�загадка
міжнародного
масштабу" (1)

15:00 Одна за всіх
16:00 Зупиніть, я за�

кохалась!
Кам'янець�По�
дільський

18:00 Зупиніть, я за�
кохалась! Ко�
ломия.

20:00 Країна У
21:00 Віталька
22:00 Південне Бу�

тово
23:00 Т/с "Амери�

канська історія
жаху. Приту�
лок" (3)

06:00 Світанок
07:10 Квартирне пи�

тання
08:05 Анекдоти по�

українськи
08:25 Дача
09:05 Х/ф "Подвійні

неприємності"
11:00 Козирне жит�

тя
11:30 Максимум в

Україні
12:10 Таксі
12:35 Х/ф "Містер

Крутий"
14:20 Х/ф "Няньки"

16:15 Х/ф "Золото
дурнів" 

18:45 Факти тижня з
О. Соколовою

19:55 Наша Russіa
20:40 НепуТЬОва

країна
21:00 Головна прог�

рама
22:20 Х/ф "Блейд.

Трійця" (2)
00:45 Х/ф "Блейд�2"

(2)

05:05 "Наші улюбле�
ні мультфіль�
ми" (1)

06:00 Х/ф "Руслан і
Людмила" (1)

07:05 "Їмо вдома"
08:05 "Караоке на

Майдані"
09:05 "Майстер�

Шеф � 3"
13:45 "Х�Фактор � 4"
19:00 "Битва екс�

трасенсів. Чо�
ловіки проти
жінок"

21:45 "Один за всіх"
23:00 Х/ф "Мільйо�

нер" (1)
01:10 Х/ф "Ідеальна

дружина" (1)

05:40 М/с "Роги і
копита"

06:45 Кухня для
двох

07:45 Церква Хрис�
това

08:00 Уральські
пельмені

09:05 Х/ф "Вибух з

минулого"
11:10 Співай, якщо

зможеш
12:55 Мачо не пла�

чуть
14:25 Божевільний

автостоп
15:25 М/ф "Хоробра

серцем"
17:10 Х/ф "Нічна

варта"
19:30 Війна світів.

Ревізор проти
Шефа

21:00 Х/ф "Денна
варта"

23:50 Х/ф "Нева�
ляшка" (2)

01:50 Т/с "Межа" (2)

06:30 "TOP SHOP"
07:50 М/ф "Меч у

камені"
09:20 Х/ф "Красуні у

молоці"
11:10 Х/ф "Спай�

дервік. Хроні�
ки"

13:00 Т/с "Моя
прекрасна ня�
ня"

14:50 "КВК"
17:00 "Вечірній

квартал"
18:50 Х/ф "Гаррі

Поттер і
в'язень Азкаба�
ну" (2)

21:40 Т/с "Надпри�
родне" (2)

00:20 Х/ф "Любов і
піца"

04:00 Т/с "УГРО � 4"

07:25 Т/с "Конвой
PQ�17"

11:30 "Легенди кар�
ного розшуку".
Радіорозвідка.
Війна в ефірі

12:00 "Агенти впли�
ву"

13:00 "Жорстокий
спорт". Фігур�
не катання

14:00 "Телеклініка
лікаря Болена"

15:05 Т/с "Таємниці
слідства � 4"
(1)

19:00 Т/с "Білі вов�
ки"

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

ти: мислити як
злочинець" (2)

01:30 Х/ф "Присяж�
на" (2)

06:40 Події
07:00 Т/c "Любов до

запитання" (1)
09:00 Світ на смак
10:00, 11:00 Таєм�

ниці зірок
12:00 Х/ф "Чоловік

повинен плати�
ти" (1)

14:00 Х/ф "Жіноча
інтуїція�2" (1)

16:45 Х/ф "Готель
для Попелюш�
ки" (1)

19:00 Події тижня
20:00 Як дві краплі
23:30 Великий футбол
01:15 Т/c "Право на

помилування"
(2)
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06:00 Підсумки
06:15, 08:10, 08:55,

10:50, 12:30,
13:10, 14:15,
16:15, 23:00
Погода

06:20 Д/ф "Прирече�
ний на любов"

06:50, 18:40 Криве
дзеркало

08:15 Олімпійський
виклик

08:30 Панянка та ку�
лінар

09:00 Життя на рів�
них

09:10 Армія
09:20 Православний

вісник
09:50 Моменти жит�

тя
10:55 Міжнародний

дитячий фести�
валь "Щасливі
долоні�2013"

12:35 Не вір худому
кухарю

13:15 Дорослі ігри
14:20 Театральні се�

зони
15:15 В гостях у Д.

Гордона
16:20 Золотий гусак
16:45 Бенефіс М.

Поплавського
20:35 Слово регіо�

нам
20:45 Кабмін: подія

тижня
20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Підсум�

ки дня
21:25 Без цензури
21:55 Українська піс�

ня
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
23:10 Бенефіс М.

Поплавського у
Москві

06:00 "Ремонт +"
06:30 ТСН
07:15 "Великий пе�

карський тур�
нір"

09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі

бердс"
10:05 "Світське жит�

тя"
11:20 "Чотири весіл�

ля � 1"
12:35 "Операція кра�

са"
14:20 "Міняю жінку�

8"
15:50 "Казкова Русь"
16:25 "Хочу у ВІАгру"
18:30 "Розсміши ко�

міка � 4"
19:30 ТСН
20:00 "Вишка"
22:00 Х/ф "Джент�

льмени, удачі!"
(1)

00:10 Х/ф "Заборо�
нена реаль�
ність" (2)

05:55 Х/ф "Спортло�
то � 82" (1)

07:25 "Шустер Lіve"
09:30 "Все для ма�

ми"
10:00 Д/ф "Алла Пу�

гачова. Чолові�
ки її величності"

11:05 Х/ф "Дорога
моя донечка"
(1)

13:05 Х/ф "Пізнє ко�
хання" (1)

15:05 "Міжнародний
фестиваль гу�
мору "Юрмала�
2012"

17:00 "Велика різни�
ця по�україн�
ськи�2013" 

18:00 Х/ф "Госпо�
дарка великого
міста" 

20:00 "Подробиці"
20:30 Х/ф "Госпо�

дарка великого
міста" 

22:20 "Міс Україна.
Всесвіт � 2013"

23:35 Х/ф "Велике
кохання"

01:35 "Подробиці"

06:00 Єралаш
07:10 М/с "Ескімос�

ка" (1)
07:35 Малята�твій�

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

ки. Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лун�

тіком
09:40 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієго, вперед!"
(1)

10:40 М/ф "Незнай�
ка на Місяці" (1)

12:40 Обережно, ді�
ти!

14:10 Х/ф "Крихітка з
Беверлі � Гіллз"
(1)

16:05 Х/ф "Остін Па�
уерс: людина�
загадка міжна�

родного мас�
штабу" (1)

18:00 Х/ф "Няньки"
(1)

20:00 Країна У
21:00 Віталька
22:00 Південне Буто�

во
23:00 Т/с "Амери�

канська історія
жаху. Притулок"
(3)

01:00 Х/ф "Продав�
щиця" (2)

05:30 Світанок
06:30 Козирне життя
07:00 Т/с "Морські

дияволи"
08:55 Зірка YouTube
10:05 Дача
10:45 Квартирне пи�

тання
11:45 За кермом
12:10 НепуТЬОва

країна
12:30 Наша Russіa
13:00 Т/с "Дивер�

сант"
17:35 Т/с "Дивер�

сант. Кінець вій�
ни"

18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні

новини. Під�
сумки з К. Стог�
нієм

19:55 Т/с "Дивер�
сант. Кінець вій�
ни"

22:00 Х/ф "Блейд"
(2)

00:40 Х/ф "Блейд�2"
(2)

05:35 "Наші улюбле�

ні мультфільми"
(1)

06:40 Х/ф "Руслан і
Людмила" (1)

08:00 "Караоке на
Майдані"

09:00 "Їмо вдома"
10:40 "Зважені та

щасливі � 3"
15:10 "Національне

талант�шоу
"Танцюють всі!�
6"

19:00 "Х�Фактор � 4"
00:15 "Детектор

брехні � 4"

05:35 М/с "Роги і ко�
пита"

07:05 Знайди край�
нього

08:10 Мясоупка
09:05 Уральські

пельмені
10:50 Шурочка
12:30 Руді
14:15 Дорослі, як ді�

ти
15:15 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Хоробра

серцем"
20:00 Х/ф "Нічна

варта"
22:35 Х/ф "Убити

Білла�2" (2)
01:20 Х/ф "P.S. Я те�

бе люблю" (2)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф
09:00 М/с "Рожева

пантера і друзі"
10:00 М/ф
10:45 М/ф "Меч у ка�

мені"

12:15 Х/ф "Красуні в
молоці"

14:10 Т/с "Усі жінки �
відьми"

16:00 "Орел і Решка"
17:00 "Спеція"
18:10 Т/с "Моя прек�

расна няня"
19:50 "Вечірній квар�

тал"
21:40 Т/с "Надпри�

родне" (2)
00:20 Х/ф "Спочатку

любов, потім
весілля" (2)

04:30 Т/с "УГРО � 4"
08:00 Т/с "Повер�

нення Турець�
кого"

11:30 "Речовий до�
каз". Королі су�
хого закону

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

свідок"
13:40 "Правда жит�

тя. Професійні
байки рибалок"

14:10 Т/с "Далеко�
бійники"

18:00 "Легенди шан�
сону"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства � 4" (1)

23:00 "Таємниці кри�
мінального сві�
ту". Фармазон�
щики

23:30 Т/с "Криміна�
лісти: мислити
як злочинець"
(2)

01:20 Т/с "Закон і по�
рядок. Злочинні
наміри" (2)

06:10 Т/c "Берегова
охорона" (1)

07:00 Події
07:10 Х/ф "Містер Бін

на відпочинку" (1)
09:00, 10:00 Т/c "Ін�

терни" (1)
11:00 1 за 100 годин
12:00 Х/ф "Любов до

запитання" (1)
14:00 Х/ф "Мелодія

любові" (1)
16:00 Т/c "Не йди"

(1)
19:00 Події
19:20 Т/c "Не йди" (1)
20:, 21:20 Т/c "Інтер�

ни" (1)
22:20 Хто гідний

більшого
23:20 Сomedy Wo�

men
00:20 Сomedy Club
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Новий Митний кодекс спростив роE
боту українського бізнесу. Якщо раніE
ше процедура перетину кордону забиE
рала чимало часу, сил, потрібно було
подавати багато документів, то сьоE
годні це все минулося. 

Раніше компанії були "приписані" до
певних митних постів, що спричиняло ба�
гато труднощів. Уявіть собі, якщо фури з
Варшави везли товар до сусіднього з кор�
доном Львова, але фірма була київська, то
розмитнювати треба було аж у столиці.
Ось вже рік завдяки Митному кодексу це
можна робити там, де це зручно. "Лише
завдяки цьому рішенню ми заощаджуємо
сотні доларів на доставці", � розповідає
Віктор, підприємець з Боярки.

Новий Кодекс досить чітко і прозоро
регламентував важливе для всіх підпри�
ємців питання щодо визначення митної
вартості, яка є базою для нарахування
митних платежів. Існує вичерпний перелік
документів, які подаються декларантом
для підтвердження митної вартості. Слід
зазначити, що перелік дещо звужено по�
рівняно з тим, що діяв раніше.

"Митний кодекс заслуговує позитивних
оцінок", � говорить директор Інституту
економіки і прогнозування НАН України
Валерій Геєць. За його словами, важли�
вим елементом реального реформування
митних взаємовідносин у державі стала
публікація на сайті ДМСУ "Бази даних
митної вартості товарів", де розміщена ін�
формація про середньозважену митну
вартість, розраховану на одиницю виміру
за групами товарів, розповідає сайт
maanimo.com. 

Швидко увійшла у вжиток і система
електронного декларування. Сьогодні це
стало головною формою спілкування під�
приємців з митницею. Питома вага мит�
них декларацій, оформлених у електрон�
ному вигляді, стрімко зростає. Протягом

серпня 2013 року їхня частка становить
84 %. Нагадаємо, що в січні 2012 року
митні декларації в електронному вигляді
становили лише 2 % від усього обсягу та�
ких документів.

У Міндоходів вважають, що запро�
вадження електронних митних декларацій
сприяє скороченню фінансових і тимчасо�
вих витрат підприємців на здійснення
митних процедур. Подальший розвиток
електронного декларування можливий за
умови розширення сфери використання
оформлених електронних митних декла�
рацій іншими державними органами вла�
ди, зазначають у відомстві. Про це пові�
домляє сайт pravo.ua.

Електронне декларування мінімізувало
корупційні ризики. Адже завдяки йому
контакти бізнесменів і митників зведені до
мінімуму, а значить, і хабарі давати немає
кому.

"Ми давно працюємо на ринку, отже
пам'ятаємо всяке. Раніше було чимало
проблем з митницею, які не завжди можна
було швидко вирішити законним шляхом.
З того часу, як перейшли на електронне
декларування, працювати стало значно
простіше", � зазначає Анатолій, регіональ�
ний представник одного з великих підпри�
ємств у Київській області. За його слова�
ми, багато підприємців вважають, що ле�
гально працювати зараз стає спокійніше і
вигідніше.

Експерти також зазначають: навіть не�
зважаючи на деяке падіння імпорту, за
перше півріччя в Україні все ж зафіксовано
зростання митних зборів порівняно з ми�
нулим роком. Це і є найкращим свідчен�
ням ефективності роботи митниці та зрос�
тання довіри бізнесу, який вважає, що ви�
гідніше чесно платити податки, ніж шукати
обхідні шляхи.

Анатолій Ануфрієв

ІМПОРТУВАТИ ТОВАРИ 
СТАЛО ЗРУЧНІШЕ

Респіраторні вірусні ін�
фекції, на фоні яких розви�
ваються епідемії і пандемії
грипу, складають досить ве�
лику групу. Кількість вірусів,
що викликають ці грипо�
подібні захворювання, на�
раховують більше сотні. 

Для цієї групи інфекцій ха�
рактерний повітряно�крап�
линний механізм передачі.
При кашлянні, чи чханні хво�
рий виділяє у повітря вели�
чезну кількість краплин рі�
дин зі своїх дихальних шля�
хів, які заражені вірусом. Такий
шлях передачі інфекції дуже ак�
тивний. Восени, зазвичай, фор�
муються нові дитячі колективи �
шкільні та дошкільні, сезонне по�
холодання призводить до більш
тривалого перебування людей у
закритих приміщеннях. Все це
створює умови для активної цир�
куляції вірусів серед населення.

З проявами вірусних респіра�
торних інфекцій, мабуть, знайо�
мий кожен: підвищення темпера�
тури (зазвичай вище 38,5), не�
жить, помірний біль і (або) дря�
пання в горлі, чхання � найбільш
часті симптоми. Ступінь прояву
цих симптомів різноманітна при
різних вірусах�збудниках, важ�
кість перебігу хвороби також різ�
номанітна: скільки хворих � стіль�
ки варіантів перебігу.

Серед усіх ГРВІ особливе місце
займає грип, збудники якого не�
численні � віруси грипу А, В і С. З
них найбільш частим чинником
епідемій є вірус грипу. Симптоми
цього захворювання мають свої
особливості: сильний головний
біль, лихоманка (висока темпера�
тура тіла � до 40 градусів), біль в
м'язах, суглобах, сухість і закла�
деність носа, дряпання в горлі, су�
хий кашель. Грип вражає життєво
важливі органи людини (серце,
судини, нервову систему). Грип
дуже заразний. Його ускладнення
можуть призвести до смерті,
особливо в осіб, що страждають
на захворювання серця, легень,
хворих на цукровий діабет.

Усім відомо, що хворобу легше
попередити, ніж лікувати. 

Одним з найбільш ефективних
засобів профілактики грипу є вак�
цинація. Щеплення проти грипу
необхідно роботи всім особам у
віці 65 років і старші. Варто також
щепити осіб більш молодого віку
із захворюваннями серця, легень,
нирок, імунної системи, цукровим
діабетом. 

Щеплення проти грипу необ�
хідно робити щорічно, тому що
вірус, який викликає захворю�
вання, може змінюватись
щороку, а вакцина захищає лю�
дину тільки протягом певного пе�
ріоду. Найбільш доцільно щеплю�
ватись восени. Якщо пророкують
певний період активної захворю�
ваності на грип, то цей захід що�
до вакцинації буде найбільш
ефективним за 2�4 тижні до по�
чатку очікуваної епідемії. 

Також для профілактики ГРВІ і
грипу в період підйому захворю�
ваності рекомендовано такі пре�
парати:

� “Арбідол” 1 табл. (0,2 г) 1 раз в
день протягом 10�14 днів;

� “Амізон” 1 табл. (0,25 г) 1 раз в
день протягом 5 днів, далі по 1
таб. 1 раз на 3 дні протягом 2�х
тижнів;

� “Аміксин ІС” 1 табл. 1 раз на
тиждень � 3 тижні;

� “Мефенамінова кислота” по
1/2 табл. 2 рази на день протягом
5 днів.

Для профілактики грипу в пері�
од епідемії:

� “Ремантадин” по 1 табл. в день
після їжі протягом 15 днів;

� 0,25% “Оксолінова мазь” �
змащувати щоденно носові ходи.

Хворі на ГРВІ і грип, незалежно
від форми захворювання, є дже�
релом інфекції для оточуючих, са�
ме тому необхідно забезпечити їх
ізоляцію: виділити окрему кімнату,
відгородити ліжко хворого шир�
мою або простирадлом. 

В приміщенні, де перебуває
хворий, треба проводити щоден�
не вологе прибирання, провітрю�
вати кімнату 4 рази на день по 15�
20 хвилин. 

Особи, що доглядають за хво�
рим, повинні закривати ніс і рот 4�
х шаровою марлевою маскою.
Маску кожні 2�3 години необхідно
прасувати гарячою праскою. 

Хворий повинен суворо дотри�
муватись ліжкового режиму, що
дозволить зберегти його сили і
уникнути ускладнень. 

Харчування хворого повинно
бути легким, смачним і різнома�
нітним: м'ясні і курячі бульйони,
молочні каші, сир, кисломолочні
продукти і обов'язково � багаті на
вітаміни овочі та фрукти. 

Рекомендовано багато пити:
чай з лимоном, квітками липи, від�
вар шипшини, морси, відвари з
сухофруктів.

Добре себе зарекомендувала
вітамінопрофілактика, особливо
прийом аскорбінової кислоти (ві�
тамін С) у щоденній дозі 1 г під час
епідемії та підтримуючій дозі 500
мг � для підвищення стійкості іму�
нітету людини перед хворобою.

При підвищенні температури ті�
ла до 38,0°С і вище в крові людини
виробляється особлива речовина �
інтерферон, який має виражені
противірусні властивості, саме
тому не поспішайте з прийомом
жарознижувальних препаратів.
Знижувати температуру за допо�
могою ліків необхідно при підви�
щенні температури тіла до 38,6°С і
вище, а також за наявності захво�
рювань нервової системи.

Ні в якому разі не займайтесь
самолікуванням! Правильно пос�
тавити діагноз, призначити ліку�
вання, своєчасно виявити усклад�
нення може лише лікар.

Сприятливий перебіг хвороби
та швидкість одужання залежить
від суворого виконання призна�
чень лікаря!

ЦРЛ КиєвоEСвятошинського рEну,

дільничні терапевти

А. С. Лавренюк,

О. Ю. Щербак 

ЯК НЕ ПІДДАЯК НЕ ПІДДАТИСЯ ГРВІ ТТИСЯ ГРВІ ТА ГРИПУ? А ГРИПУ? 

Кожної осені з початком холодних і дощових днів починаE
ється ріст грипоподібних захворювань, які раніше зазвичай назиE
вали застудою, а тепер E гострими респіраторними вірусними інE
фекціями (ГРВІ). На фоні їх поступового росту виникають стрімкі

епідемічні спалахи грипу.

-- Медична служба Києво"Святошинського району попереджає:

ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
"В КОНВЕРТАХ"

Виплата заробітної плати у "в конвер�
тах" � тягар сучасності, який несе за со�
бою багато негараздів як країні, так і кож�
ному з нас. Нелегальна заробітна плата
послаблює соціальний захист працівників.
Якщо з Вами не оформлені трудові відно�
сини, виплачують заробітну плату "в кон�
вертах" тощо, повідомляйте про такі фак�
ти за телефоном (044) 596�66�44.

ФІНАНСОВИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ
ВЕКСЕЛЬ E ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ!
Видача фінансового казначейського

векселя прирівнюється до видачі платнику
податку суми бюджетного відшкодування
шляхом перерахування коштів із бюджет�
ного рахунку на рахунок платника. Такий
порядок отримання бюджетного відшко�
дування діятиме до 1 січня 2014 року. Про
обрання способу відшкодування ПДВ з
бюджету шляхом видачі векселів платник
має зазначити у поданій ним заяві.

ЯКА ПЕРЕВІРКА ПЛАТНИКА 
ПОДАТКІВ ВВАЖАЄТЬСЯ 

ЕЛЕКТРОННОЮ?
Відповідно до абз. шість пп.75.1.2 п.75.1

ст.75 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755�VI
із змінами та доповненнями, докумен�
тальною невиїзною позаплановою елек�
тронною перевіркою вважається перевір�
ка, що проводиться на підставі заяви, по�
даної платником податків з незначним
ступенем ризику, визначеним відповідно
до п.77.2 ст.77 ПКУ, до контролюючого ор�
гану, в якому він перебуває на податково�
му обліку. Заява подається за 10 кален�
дарних днів до очікуваного початку прове�
дення електронної перевірки. 

ЩЕ Є ЧАС, ЩОБ УНИКНУТИ 
ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

Наказом Міністерства доходів і зборів
України від 18.09.2013 № 491 у новій ре�
дакції затверджено Державний реєстр ре�
єстраторів розрахункових операцій. Від�
повідно наказ Міністерства доходів і збо�
рів України від 02.08.2013 р. № 317 � втра�
тив чинність. Про це йшлося у розмові на�
чальника управління ІТ та обліку платників

ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у
м. Києві Ольги Турчиної з журналістами
газети "Боярка�інформ". 

Ольга Сергіївна, зокрема, наголосила,
що з 1 січня 2014 року за неподання звіт�
ності про використання реєстраторів роз�
рахункових операцій в електронному виг�
ляді до платників податків будуть застосо�
вуватися штрафні санкції. 

Користувачі касової техніки повинні
придбати реєстратори розрахункових
операцій нового покоління, які створюють
контрольну стрічку в електронній формі та
містять вбудовані модеми, або доопрацю�
вати існуючу касову техніку та приєднати
до неї відповідні модеми для передачі
звітної інформації. Для цього власникам
касових апаратів необхідно обов'язково
звернутись до Центрів сервісного обслу�
говування або виробників РРО.

Не залишилось поза увагою нашого ви�
дання і питання щодо електронної звіт�
ності. Для заощадження часу громадяни
можуть подати податкову звітність засо�
бами телекомунікаційного зв'язку з вико�
ристанням електронно�цифрового підпи�
су. Для надсилання податкової звітності в
електронному вигляді платники податків
можуть безкоштовно отримати посилений
сертифікат ключа в Акредитованому цен�
трі сертифікації ключів Міндоходів, які
працюють у відкритих центрах обслугову�
вання платників податків. Наприклад,
Дарницьке представництво АЦСК ІДД
Міндоходів працює: з понеділка до п'ятни�
ці з 9:00 до 20:00, а в суботу � з 9:00 до
16:00 за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3,
поверх 1, зал № 3. 

Довідки можна отримати за телефоном:
(044) 596�60�05. 

На завершення зустрічі Ольга Сергіївна
Турчина нагадала, що платники податків,
які звітують в електронній формі, з 2013
року можуть отримати довідки про відсут�
ність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів), що контролю�
ються органами доходів і зборів, в елек�
тронному режимі. Для цього платнику слід
в режимі OPZ надіслати електронну заяву
до відповідного територіального органу
Міндоходів (формату J1300303), в якій
зазначити спосіб отримання Довідки
(електронний або паперовий).

-- Фахівці ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві інформують
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Наш дитячий садок працює над
створенням нової сучасної моделі
функціонування закладу, де гар�
монійно поєднуються фізичний,
інтелектуальний та емоційний роз�
виток. Наш колектив перебуває у
постійному пошуку нових шляхів
для створення такого середовища
і такої системи розвивальних від�
носин, які стимулювали б інтереси
дитини.

З нагоди професійного свята
працівників дошкілля колектив
розробив ряд заходів. Було орга�
нізовано виставку дитячих малюн�
ків "Мрії збуваються", яка ще раз
підтвердила, що педколектив � на
вірному шляху. Кожна дитяча ро�
бота � особлива, індивідуальна,
вона ілюструє дитячі мрії про щас�
ливе майбутнє.

Виставка дидактичних посібни�
ків та розвиваючих ігор засвідчила

послідовність та системне зрос�
тання професійного рівня педаго�
гів. Хочу відзначити своїх колег ви�
хователів А. П. Галицьку, Н. С. Нє�
довєсову, І. В. Копил, Л. В. Гасюк,
Н. А. Гончаренко, Т. П. Остапенко,
Л. А. Суєтову, О. І. Ковалець,
С. С. Соляник, А. С. Пророченко.

Для ширшого інформування та
налагодження співпраці з батьків�
ською громадою було проведено
День відкритих дверей для бать�
ків. Цього дня вони зранку мали
можливість відчути атмосферу
буття дітей. Батьки разом з дітка�
ми гралися, малювали і читали,
поливали квіти, побачили свою
дитину серед інших і отримали
відповіді на питання, які виникали. 

Для кращого інформування роз�
роблено Інтернет�сторінку ЦРД
"Джерельце". 

Щиро вітаю колег з Днем праців�
ників освіти. Бажаю Боярці твор�
чих і відданих своїй професії педа�
гогів, вдячних батьків та допитли�
вих дітей. 

Надія Вакуленко

ДО ДІТЕЙ E ДО ДІТЕЙ E 

У ДИТУ ДИТСАДОК!САДОК!
Щодня ДНЗ ЦРД "ДжеE

рельце" гостинно зустрічає своїх

вихованців. І завжди у центрі уваE

ги всього колективу E реальна диE

тина з усіма її життєвими потребаE

ми і проблемами.
"За час своєї роботи

у "Джерельці" Надія
Михайлівна залишила
часточку свого досвіду
та серця практично у
кожному ДНЗ району, �
розповідає Клавдія Іл�
лівна. � Адже вона
впродовж 22 років ке�
рує творчою гостиною
методистів району".

Надія Вакуленко на�
родилася 23 березня
1944 року. Трудову ді�
яльність розпочала на
посаді вчителя почат�
кових класів у 1963 ро�
ці відразу після закін�
чення Коростишівсько�
го педагогічного учи�
лища. 

Впродовж подальших 46 років працює
в системі дошкільного навчання, із них
26 � саме в ДНЗ ЦРД "Джерельце". За
значний особистий внесок у розвиток

дошкільної освіти нагороджена нагруд�
ним знаком "Софія Русова", відмінник
освіти України, має звання лауреата
премії за заслуги в галузі освіти Києво�
Святошинської райдержадміністрації.

Цими днями виховательEметодист

ДНЗ ЦРД "Джерельце" Надія МихайE

лівна Вакуленко відзначає незвичайE

ний ювілей E 50 років педагогічної діE

яльності. Про це редакції розповіла

завідуюча ДНЗ Клавдія Пшонна.

ПІВВІКУ E НА ПЕДАГОГІЧНІЙ НИВІ

Разом із громадою міста цю уро�
чисту мить розділили почесні гості, а
також представники Української спіл�
ки ветеранів Афганістану. 

"Трьома словами, викарбуваними
на постаменті: "Мужність. Честь. Сла�
ва" можна охарактеризувати подвиг
воїнів, які виконували свій інтернаціо�
нальний обов'язок, � наголосив місь�
кий голова Тарас Добрівський, від�
криваючи пам'ятник. � Дякую всім, хто
долучився до цієї святої справи,
особливо членам Боярського осеред�
ку УСВА".

Секретар Боярської міської ради,
ветеран війни в Афганістані Дмитро

Паливода додав: "Це свято, до якого
ми йшли всі разом. Адже пам'ятники
потрібні живим, а не мертвим. Май�
бутнє покоління повинне мати зразок
для наслідування, приклад того, як
потрібно любити рідну землю".  

Дмитро Ігорович також відмітив
приватних підприємців міста, які до�
помогли провести відкриття пам'ят�
ника: ПП Вознюк, Касс, Щиголєва, Га�
натовський, Солончук.

Ця ж думка звучала і у виступі голо�
ви Києво�Святошинської районної
ради Володимира Луцюка: "Слава і
пам'ять � це та найменша данина, яку
ми можемо віддати вам сьогодні. Це �

пам'ятник вашій мо�
лодості і бойовій
доблесті, місце, куди
ви можете прийти,
щоб вшанувати
пам'ять своїх бойо�
вих товаришів". 

Відбулося також
нагородження тих,
хто взяв найактивні�
шу персональну
участь у відкритті
пам'ятника. За дав�
ньою доброю тради�
цією воїни�інтерна�
ціоналісти вшанува�
ли солдатів Великої
Вітчизняної війни та
поклали квіти до
в с т а н о в л е н о г о
пам'ятника воїнам�
інтернаціоналістам.   

У 22�х країнах світу
Україна втратила
мільйони своїх синів
і дочок. Майже 90
років боїв на чужій
землі: Алжир, Ефіо�
пія, Єгипет, Ємен�
ська арабська рес�
публіка, Іспанія, Ан�
гола, Камбоджа, Ки�
тай, Куба, Лаос, Мо�
замбік, Монголія,
Північна Корея, Со�
малі, Угорщина, Че�
хословаччина, Юго�
славія, В'єтнам, Япо�
нія. Через горнило
афганської війни

пройшло 546255 осіб, 30 % з яких �
українці. З них не повернулося живи�
ми � 13833, пропали безвісти � 380,
поранено � 49985, інваліди � 6660. 

Панахиду за загиблими та освячен�
ня пам'ятника здійснив настоятель
Свято�Миколаївського храму, в мину�
лому � капітан запасу танкових військ,
а нині � протоієрей Валерій Дьомін. 

Пам'ятні фото на згадку… Розхо�
дяться солдати Афганської війни, та
не поспішають залишати парк Пере�
моги. Адже при виході з парку для них
дає концерт група "Шураві із 201�ї". І
їх пісні знову повертають цих мужніх
чоловіків у минуле, яке так хочеться,
але неможливо забути.

Про роботу над пам'ятником розпо�
відає його автор � архітектор  Сергій
Лебединський: "Ідею створення
пам'ятника воїнам�афганцям мені оз�
вучив міський голова Тарас Добрів�
ський. Коли "чорновий" варіант
пам'ятника вже було виліплено в гли�
ні, почалося найцікавіше і найвідпові�
дальніше: приходили воїни�інтернаці�
оналісти групами і поодинці, уважно

розглядали мою роботу, звертали
увагу на різні нюанси та деталі, діли�
лися своїми зауваженнями та спога�
дами. В результаті цієї колективної
праці й з'явився ось цей пам'ятник".

Юнак з автоматом на грудях. Він по�
вернувся до рідного міста в бронзі і
звівся в повний зріст у парку Перемо�
ги, заступивши на позачасову вахту
пам'яті. А може, без надмірного па�
фосу: просто повернувся, тому що не
міг не повернутися. 

Почесна варта воїнів�інтернаціона�
лістів утворила живий кордон від цент�
ральної алеї до пам'ятника. Дощ, який
ніби оплакує загиблих і намагається
змити з пам'яті страшні спогади. А
бронзова постать юнака � в "афганці"
та з автоматом � вдивляється крізь
холодний дощ в обличчя тих, хто
прийшов віддати шану своїм бойовим
товаришам, які не повернулися з тієї
війни.  

Радислав Кокодзей, 

фото автора

"МУЖНІСТЬ. ЧЕСТЬ. СЛАВА""МУЖНІСТЬ. ЧЕСТЬ. СЛАВА"
Напередодні Дня міста в

Боярці відбулася визначна подія E
відкриття пам'ятника воїнамEінE
тернаціоналістам у парку ПереE

моги.
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Відповідно до пункту
9.8 Правил дорожнього
руху, у відповідності до
постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 11 лю�
того 2013 року  № 111
"Про внесення змін до
Правил дорожнього ру�
ху", що вступили в дію 15
квітня 2013 року, з 1 жов�
тня по 1 травня на всіх

механічних транспортних
засобах поза населени�
ми пунктами повинні бу�
ти ввімкнені денні ходові
вогні, а в разі їх відсут�
ності в конструкції тран�
спортного засобу �
ближнє світло фар.

Основна мета цієї ви�
моги є зменшення ризи�

ку виникнення дорож�
ньо�транспортних при�
год на позаміських доро�
гах, шляхом додаткового
позначення транспор�
тного засобу, що руха�
ється.

Сектор

профілактичної роботи

УДАІ в Київській

області

КиєвоEСвятошинський районний відділ ГУМВС України в Київській

області запрошує на службу (посада інспектора патрульної служби

міліції) громадян України віком до 25Eти років, які мають повну заE

гальну середню освіту, відслужили в Збройних Силах України і за

станом здоров'я придатні до служби в органах внутрішніх справ.

Також районний відділ  міліції  запрошує на сезонну роботу  опалюE

вачів котельні віком від 25 до 60 років. 

Режим роботи доба через дві доби. 

Заробітна платня 1500 грн./міс.

З умовами проходження служби та отримання детальної інформаE

ції з питань працевлаштування можна ознайомитись у відділі кадрів

КиєвоEСвятошинського РВ, який знаходиться за адресою:

м. Боярка,  вул. Хрещатик, 88, каб. 404.

Контактні телефони: 401E60E88; 

097E273E33E36.

ЗАПРОШЕННЯ НА СЛУЖБУ

Зокрема Тетяна Станісла�
вівна наголосила, що їй впер�
ше випала честь вітати біблі�
отекарів міста з професійним
святом, адже мережа бібліо�
тек перший рік знаходиться у
підпорядкуванні комунально�

го закладу.
Людмила Заєць також долу�

чилася до привітань і як голова
профспілкової організації вру�
чила своїм колегам подарунки.

Ольга Харченко передала
бібліотекарям слова найщирі�

шої вдячності за сумлінну
працю від міського голови Та�
раса Добрівського та вручила
Почесні грамоти Тетяні Шуєн�
ковій, Ірині Кабалик та Надії
Сагайдачній.

Окремі привітання отрима�

ла завідуюча міської бібліоте�
ки Людмила Заєць, яка свят�
кувала свій день народження
саме у Всеукраїнський день
бібліотек. 

Приємним завершальним
акордом урочистостей стало

привітання від давніх друзів
боярських бібліотек � вільних
козаків, які окрім квітів та со�
лодких подарунків привезли
книжки для поповнення книж�
кових фондів.

БІБЛІОТЕКАРІ МІСТБІБЛІОТЕКАРІ МІСТАА

ПРИЙМАЛИ ПРИВІТПРИЙМАЛИ ПРИВІТАННЯАННЯ

Гриби E це дарунок лісу,

але водночас їхнє вживання

може призвести до отруєнE

ня, а іноді й смерті. ОтруєнE

ня організму викликають

токсини, алкалоїди та

сполучення важких метаE

лів, які містяться в грибах.

Прикро, що багато людей

висновки роблять лише на

основі свого гіркого досвіE

ду.

Основні причини 
отруєнь:

� вживання отруйних гри�
бів;

� неправильне приготування
умовно їстівних грибів;

� вживання старих або зіпсо�
ваних їстівних грибів;

� вживання грибів, які мають
двійників або змінилися внас�
лідок мутації (навіть білі гриби
і підберезники мають своїх не�
безпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота,
блювота, біль у животі, поси�
лене потовиділення, зниження
артеріального тиску, судоми,
мимовільне сечовиділення,
проноси, розвиток симптомів
серцево�судинної недостат�
ності.

Застерігаємо!
Купуйте гриби тільки у відве�

дених для їх продажу місцях
(магазинах, теплицях, спеціа�

лізованих кіосках), особливо
уникайте стихійних ринків.

Збирайте і купуйте тільки
гриби, про які вам відомо, що
вони їстівні.

Не збирайте гриби:
� якщо не впевнені, що знає�

те їх, якими апетитними вони
не здавалися б;

� поблизу транспортних ма�
гістралей, на промислових
пустирях, колишніх смітниках,
в хімічно та радіаційно небез�
печних зонах;

� невідомі, особливо з цилін�
дричною ніжкою, у основі якої
є потовщення "бульба", оточе�
не оболонкою;

� з ушкодженою ніжкою, ста�

рих,
в'ялих, чер�
вивих або ослизлих;

� ніколи не збирайте плас�
тинчаті гриби, отруйні гриби
маскуються під них;

� "шампіньйони" та "печери�
ці", у яких пластинки нижньої
поверхні капелюшка гриба бі�
лого кольору.

Не порівнюйте зібрані чи
придбані гриби із зображення�
ми в різних довідниках, � вони
не завжди відповідають дій�
сності.

Не куштуйте сирі гриби на
смак.

Ще раз перевірте вдома
гриби, особливо ті, які збира�
ли діти. Усі сумнівні � викидай�
те. Нижню частину ніжки гри�
ба, що забруднена грунтом
теж викидайте. Гриби промий�
те, у маслюків та мокрух зні�
міть з капелюшка слизьку
плівку.

Гриби підлягають кулінарній
обробці в день збору, інакше в
них утворюється трупна отру�
та.

При обробці кип'ятіть гриби
7�10 хвилин у воді, після чого
відвар злийте. Лише тоді гри�
би можна варити або смажи�
ти.

Обов'язково вимочіть або
відваріть умовно їстівні гриби,
які використовують для солін�
ня, � грузді, вовнянки та інші,
котрі містять молочний сік,
тим самим позбудетесь гірких
речовин, які уражають слизову
оболонку шлунку.

Не пригощайте ні в якому
разі грибами дітей, літніх лю�
дей та вагітних жінок.

Гриби (зеленушка, синяк�
дубовик та деякі інші) містять
отруйні речовини, які у шлунку
не розчиняються. У взаємодії
із алкоголем отрута розчиня�
ється та викликає бурхливе
отруєння. Значна кількість
грибів, які досі вважались їс�
тівними, містять мікродози от�
руйних речовин. Якщо вжива�

ти їх декілька днів підряд � та�
кож може статись отруєння.

Перша допомога при
отруєнні грибами.

Викличте швидку медичну
допомогу.

Одночасно, не очікуючи її
прибуття, негайно промийте
шлунок: випийте 5�6 склянок
кип'яченої води або блідо�ро�
жевого розчину марганцівки;
нажміть пальцями на корінь
язика, щоб викликати блюво�
ту; прийміть активоване вугіл�
ля (4�5 пігулок), коли промивні
води стануть чистими.

Після надання першої допо�
моги: дайте випити потерпіло�
му міцний чай, каву або злегка
підсолену воду, відновивши
водно�сольовий баланс; пок�
ладіть на живіт і до ніг потерпі�
лого грілки для полегшення
його стану.

З'ясуйте, хто вживав разом
із постраждалим гриби, про�
ведіть профілактичні заходи.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
Вживати будь�які ліки та їжу,

а надто алкогольні напої, мо�
локо � це може прискорити
всмоктування токсинів грибів;
займатися будь�якими іншими
видами самолікування.

КиєвоEСвятошинський 

РВГУ ДСНС України 

у Київській області

ООББЕЕРРЕЕЖЖННОО  ��  ГГРРИИББИИ!!ООББЕЕРРЕЕЖЖННОО  ��  ГГРРИИББИИ!!

ЖОВТЕНЬ: ПОРА УВІМКНУТИ ФАРИ

Державтоінспекція Київської області нагадує водіям: 
з 1 жовтня по дорогах за межами населених пунктів транспортні

засоби повинні рухатися з увімкненими денними ходовими
вогнями або з ближнім світлом фар 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек боярські хранительки книжкової

мудрості приймали найщиріші привітання від почесних гостей. Серед них: керівE

ництво КЗ "Боярський будинок культури" E директор Тетяна Іванова та голова

профспілки Людмила Заєць, спеціаліст Боярської міської ради Ольга Харченко,

представники Всеукраїнського об'єднання вільних козаків України.
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Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку
(знання пк) м. Боярка.

Офіційне працевлаштування, 
оплачувані відпустка та лікарняні  

З/п E 3000 грн. 

(067)622-24-52, 
(063)213-22-24,
(050)305-92-60

Дві баби � торг, а
три � ярмарок.

***
Де ви бачили граб�

лі, щоб від себе греб�
ли.

***
Де Крим, де Рим, а

де попова груша.
***

Де начальства ціла
рота, там виходить
пшик робота.

***
Де не маєш співця �

послухаєш горобця.
***

Де соколи літають,
туди ворони не пуска�
ють.

***
Диба, як муха в

сметані. 
***

Дивиться лисицею,
а думає вовком.

***
Дмись не дмись �

волом не будеш.
***

Добра свита, та не
на мене шита.

***
До булави треба го�

лови.
***

Догана мудрого
більше варта, як пох�
вала дурного.

***
До готового хліба

завжди знайдеться
губа.

***
Доки не намучиш�

ся, доти не научишся.

Долі й конем не
об'їдеш.

***
До нашого берега

що не пристане � як
не кізяк, то тріска.

***
До церкви слизько,

а до дівчат близько.
***

Дружні сороки й ор�
ла заклюють.

***
Думав поїсти � по�

пити, а вони танцюва�
ти заставили.

***
Думай головою, а

не черевиком.
***

Дурень і в макітрі
макогона зломить.

***
Є ложка, та в мисці

нема.
***

Жартувала баба з
колесом, та в спицях
застрягла.

***
Живіт товстий, а

лоб пустий.
***

Журавель у небі, а
ти йому вже ціну вста�
новлюєш.

***
Забравсь у чужу соло�

му, та ще й шелестить.
***

Забув віл, коли те�
лям був.

***
Загордилася свиня,

що об панський тин
чухалась.

Усміхніться

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

Підростають та мужніють юні козачата,Підростають та мужніють юні козачата,

Здатні волю захистити й УкраїнуEмати.Здатні волю захистити й УкраїнуEмати.

Хай вогнем на сонці сяє шабелька козача.Хай вогнем на сонці сяє шабелька козача.

Змалку видно, що у хлопця є смілива вдача.Змалку видно, що у хлопця є смілива вдача.
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Замовлення 

ОВЕН

Воля і цілеспрямованість, плюс органі�
заторські здібності принесуть вам неми�
нучий успіх. Завдяки своїй працездатнос�
ті ви можете досягти небувалих висот в
більшості своїх проектів.

ТЕЛЕЦЬ

Не поспішайте приймати рішення,
спроби прискорити свою діяльність при�
ведуть лише до втрати якості. Не забу�
вайте про існування друзів, вони можуть
виявитися вельми корисні там, де ви зов�
сім не очікували допомоги.

БЛИЗНЮКИ

Бажано не проявляти занадто бурхливі
почуття, оскільки це може не сподобати�
ся деяким вашим колегам. Постарайтеся
не провокувати зайвих пліток про власну
персону, проявіть дисциплінованість і зіб�
раність.

РАК

Ви опинитеся в центрі подій з самого
початку тижня. Успіх у професійній діяль�
ності буде обумовлений розумним кон�
серватизмом і вірністю традиціям. Ре�
тельно перевіряйте будь�яку інформацію,
щоб прийняти правильні рішення.

ЛЕВ

Один з найважливіших пунктів цього
тижня � це необхідність зосередитися на
службових справах. Скромність � найкра�
ща лінія вашої поведінки. Будьте стримані
та зберігайте чужі секрети.

ДІВА

Досить дрімати, прокиньтесь � ваша
удача вже ходить поруч. Вам треба тільки
проявити свої найкращі якості, і на якийсь
час забути про лінощі. На роботі чекають
сприятливі зміни, вам випаде можливість
кар'єрного росту.

ТЕРЕЗИ

Настає сприятливий період, коли мо�
жуть виповнитися всі ваші бажання. Ви
будете насолоджуватися цікавим життям,
новими приємними знайомствами. Всу�
переч внутрішнім бажанням вам варто зо�
середитися на роботі. Успіх залежатиме
від швидкості реакції на події і комуніка�
бельності.

СКОРПІОН

Цей тиждень виявиться на рідкість про�
дуктивним і спокійним. Ви зумієте домог�
тися багато чого, особливо в другій поло�
вині тижня. Постарайтеся зберігати ду�
шевну рівновагу і не проявляти невдово�
лення. Розберетеся в усьому пізніше.

СТРІЛЕЦЬ

Не варто на цьому тижні приступати до
побудови глобальних планів, краще скон�
центруватися на невеликих, але швидко
реалізованих проектах. Приділіть більше
уваги дітям.

КОЗЕРІГ

На цьому тижні ви можете отримати ці�
каву ділову пропозицію. Можливе вирі�
шення проблеми, яка давно вас непокоїть
та відкриється джерело додаткового за�
робітку.

ВОДОЛІЙ

На цьому тижні перед вами відкриють�
ся нові перспективи та нові спокуси. Не
варто звалювати на свої плечі більше ніж
ви здатні зробити. Ваше прагнення до
гармонії та рівноваги забезпечить душев�
ний комфорт.

РИБИ

Обставини можуть скластися так, що
вам доведеться відповідати не тільки за
себе, але й за інших. Постарайтеся не
витрачати свої сили на дрібниці. Скон�
центруйтеся для досягнення головної на
цей момент мети.

ГОРОСКОП
7 жовтня � 13 жовтня

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ИИИИ ТТТТ ИИИИ ВВВВ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ПППП ОООО ГГГГ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ДДДД
14 жовтня святкують День українського козацтвакозацтва

Фото Марини Мірзаєвої
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