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А ТИ ПЕРЕДПЛАТИВ ГАЗЕТУ РІДНОГО МІСТА?

Нагадаємо, що донедавна це приміщення ви�
користовувалося як дитячий будинок. Після його
розформування було вирішено відкрити тут но�
вий дитячий садок, на що дала згоду Києво�Свя�
тошинська районна держадміністрація. Відпо�
відними рішеннями спочатку Києво�Святошин�
ської районної ради, а пізніше й Боярської місь�
кої ради будівлю повернено громаді міста з ме�
тою створення нового, так вкрай потрібного ди�
тячого садка. 

Вже впродовж кількох місяців триває реконс�
трукція приміщень ДНЗ "Казка". На початку 2014
року очікується відкриття чотирьох груп загаль�
ною кількістю 120 дітей. Пізніше є намір облаш�
тувати ще три групи. 

У бюджеті міста виділено кошти на придбання
меблів. Зараз вирішується питання щодо забезпе�
чення дитсадка рештою необхідного інвентарю. 

Передбачено, що частину видатків щодо об�
лаштування та проведення ремонтних робіт бе�
ре на себе батьківська громада. 

Міський голова Тарас Добрівський висловив
сподівання, що відкриття нового дитячого садка
у Боярці поцінують батьки, які вже зіткнулися з
проблемою влаштування дітей у ДНЗ і принагід�
но висловлює щиру вдячність за розуміння та
підтримку цього важливого для міста проекту.

Продовження теми на 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ПОБУВАВ У "КАЗЦІ"
Міський голова ТМіський голова Тарас Добрівський нещодавно відвідав ДНЗ "Казка", щоб ознайомитисяарас Добрівський нещодавно відвідав ДНЗ "Казка", щоб ознайомитися

з ходом підготовки закладу до прийому малюків на початку 2014 рокуз ходом підготовки закладу до прийому малюків на початку 2014 року..

Урочисто, в супроводі почесної варти ліцеїстів НОК
Київського військового ліцею ім. І. Богуна 15 листопада
селищний голова Чабанів Анатолій Загорулько передав
секретарю Боярської міської ради Дмитру Паливоді
Прапор Перемоги. Від всіх присутніх звучали щирі слова
вдячності фронтовикам Великої Вітчизняної війни за
мужність, патріотизм, військову і трудову звитягу. 

Нині, згідно з графіком, Прапор перебуває у Боярській
ЗОШ № 2. Святковий захід з нагоди його зустрічі був зво�
рушливим та сповненим глибокої поваги до покоління пе�
реможців. 

Далі Прапор прийматимуть: ЗОШ № 4 � 22 листопада,
ЗОШ № 5 � 25 листопада, ЗОШ № 3 � 26 листопада та
НВК "Гімназія � ЗОШ І ст." � 27 листопада. 28 листопада
прапор буде передано до Білогородки.

На фото:

зустріч Прапора у НОК КВЛ ім. І. Богуна 

та ЗОШ № 2.

У БОЯРЦІ ПЕРЕБУВАЄ ПРАПОР ПЕРЕМОЖНОЇ ДИВІЗІЇ

У рамках проведення естафети пам'яті,

приуроченої до 70Aріччя визволення Київської

області від фашистських загарбників, у Боярці з 15

до 27 листопада перебуває прапор Київської

Червонопрапорної орденів О. Суворова та Б. ХмельA

ницького 136 стрілецької дивізії. Під цим прапором

у 1943 році радянські воїни вели переможні бої за

визволення Києва та Київської області.

3 стор.
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Нещодавно делегація керів�
ників комунальних підприємств
міста на чолі з міським головою
Тарасом Добрівським відвідала
XI Міжнародну спеціалізовану
виставку "Комунтех�2013" та XI
Міжнародний водний форум
"Aqua Ukraine�2013". 

Відвідання заходів було не�
випадковим. Адже ці виставки �
ключові виставкові події в Укра�
їні у галузі житлово�комуналь�
ного господарства. 

Наша делегація у складі місь�
кого голови Тараса Добрів�
ського, заступника міського го�
лови Віктора Кухарця, директо�
ра КП "Боярка�Водоканал" Ми�
коли Давиденка та заступника
начальника КП "БГВУЖКГ"
Олега Солов'я ознайомилась з
експозиціями. 

Під час таких виставок тради�
ційно керівники органів дер�
жавної та виконавчої влади, лі�
дери комунальної галузі, про�
фесійна бізнес�спільнота, нау�
ковці, інвестори та експерти з
країн ближнього і дальнього за�
рубіжжя вирішують завдання та
розробляють ефективні меха�
нізми співробітництва. 

Для Боярки є актуальними
питання з теплопостачання, ут�
римання, експлуатації житло�
вого фонду, забезпечення фун�
кціонування комунального
транспорту, утримання вулич�
но�дорожнього господарства,
проведення дорожньо�буді�

вельних робіт, заходів з благо�
устрою, санітарної очистки, по�
водження з твердими побуто�
вими відходам. На ефективне
вирішення цих питань і впливає
впровадження нових досягнень
і передового досвіду, які де�
монструє експозиція виставки.

Нашу делегацію зацікавили,
зокрема, енергозберігаюче на�
сосне обладнання з більшим
ресурсом роботи. Привернула
увагу станція хлорації з вико�
ристанням більш сучасних ви�
дів хімікатів. Подібні апарати
позбавляють споживачів води
від неприємного запаху хлору. 

Ознайомлення із апаратами
для зварювання пластикових
труб спонукало комунальників
більш серйозно задуматися
над заміною старих асбесто�
цементних та металевих труб
на сучасні пластикові труби. 

Великий інтерес викликала
продукція виробників кому�
нальної техніки: всесезонні
конвеєрно�вакуумні машини
для підмітання та миття; авто�
мобіль для проведення аварій�
но�відновлювальних робіт для
водоканалу; машина для про�
ведення ямкового ремонту з
усім необхідним обладнанням. 

Не виключено, що резуль�
татом відвідання виставки
стане придбання нової кому�
нальної техніки для потреб
нашого міста. 

КОМУНАЛЬНИКИКОМУНАЛЬНИКИ

ПЕРЕЙМАЮТЬПЕРЕЙМАЮТЬ

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІДПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД
Міський голова Тарас Добрівський неодноразово

спонукав актив міста до системної роботи щодо
розроблення стратегічного розвитку міста. Саме з
цією метою вже відбулося чимало заходів як у
Боярці, так і на теренах КиєвоAСвятошинського
району.

Лот №1: нежитлові будівлі загальною площею
1843,8 кв. м у складі: будівля котельні (літ. "А") за�
гальною площею 1414,40 кв. м, будівля трансфор�
маторної підстанції (літ. "Б") загальною площею
50,80 кв. м, склад солі (літ. "В") загальною площею
78,5 кв. м, будівля станції очищення води (літ. "Г")
загальною площею 134,10 кв. м, будівля мазутного
господарства (літ "Д") загальною площею 166,0 кв.
м, димова труба (1).

Місцезнаходження майна: Київська обл., Киє�
во�Святошинський район, м. Боярка, вул. Білого�
родська, 53.

Відомості про майно: введення в експлуатацію
� 1987 рік, розмір земельної ділянки, на якій розта�
шований об'єкт � 2,3620 га, кадастровий номер �
3222410300:02:009:0049 від 16.07.2010 року. 

Первісна вартість � 2 998 802, 93 грн.
Початкова ціна лота №1: 5 662 508,00 грн.

(п'ять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі п'ят�
сот вісім гривень 00 копійок), без ПДВ. 

Реєстраційний внесок за подання заяви на
участь в аукціоні � 17,00 грн. (сімнадцять гривень
00 копійок), без ПДВ.

Гарантійний внесок: 10 % (десять відсотків) від
початкової ціни лота � 566 250,80 грн. (п'ятсот шіс�
тдесят шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 80 копі�
йок), без ПДВ.

Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з

біржею про умови участі в аукціоні та зобов'язання
сплатити біржі винагороду за проведення аукціону.

2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на
поточний рахунок товарної біржі "Універсальна то�
варно�сировинна біржа" №2600112649 у ПАТ "Ук�
раїнський професійний банк" у м. Києві, МФО:
300205, код ЄДРПОУ: 32069037.

3. Засоби платежу � грошові кошти.
4. Крок аукціону � 10 % (десять відсотків) від по�

чаткової ціни лота.
5. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору

купівлі�продажу, покладаються на покупця � пере�
можця аукціону.

Ознайомитись з майном можна щодня, крім ви�
хідних днів, з 09:00 до 16:00 за місцем знаходжен�
ня майна, зателефонувавши за телефоном:
(04598) 4�15�50.

Прийом заяв на участь в аукціоні буде провоA
дитись, починаючи з дати публікації цього огоA
лошення: в робочі дні з 09:00 до 18:00 (у п'ятницю
до 17:00) за адресою товарної біржі "Універсальна
товарно�сировинна біржа": 01054, м. Київ, вул. Во�
ровського, 51, оф. 11.

Аукціон відбудеться 12 грудня 2013 року о
13:00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровсько�
го, 51, офіс 11.

Кінцевий термін прийому заяв (за три каленA
дарні дні до дати проведення аукціону) A  06
грудня 2013 р., 17:00.

Бажаючим придбати майно звертатися до служ�
би з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Во�
ровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482�07�42.

Виконавчий комітет Боярської міської

ради оголошує аукціон з продажу на

товарній біржі "Універсальна товарноA

сировинна біржа" (м. Київ) комунального

майна територіальної громади м. Боярка.

Лот № 1: устаткування Котельні в загальній кількості 363 (триста шіс�
тдесят три) одиниці, що знаходяться на балансі КП "БГВУЖКГ". 

Місцезнаходження майна: Київська обл., Києво�Святошинський ра�
йон, м. Боярка, вул. Білогородська, 53.

Відомості про майно: трансформатори зварювальні в кількості 1 шт.,
насоси в кількості 19 шт., електричні щити в кількості 20 шт., баки в кіль�
кості 6 шт., котли в кількості 3 шт., підігрівачі в кількості 18 шт., лічильники
в кількості 4 шт., вентилі в кількості 97 шт., повітроводи в кількості 3 шт.,
газоходи в кількості 3 шт., вентилятори в кількості 6 шт., фільтри в кіль�
кості 12 шт, клапани в кількості 36 шт., блоки в кількості 4 шт., виконуючі
механізми в кількості 18 шт, регулятори в кількості 5 шт, засувки в кількос�
ті 56шт., ліхтарі в кількості 23 шт. і т. д.

Первісна вартість � 99 499,82 грн. 
Початкова ціна лота № 1: 128 847, 00 грн. (сто двадцять вісім тисяч

вісімсот сорок сім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 25 769,40 грн. (двадцять п'ять
тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 40 копійок), разом � 154 616,40
грн. (сто п'ятдесят чотири тисячі шістсот шістнадцять гривень 40 копі�
йок), з урахуванням ПДВ. 

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні � 573,50
(п'ятсот сімдесят три гривні 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Гарантійний внесок: 10 % (десять відсотків) від початкової ціни лота �
15 461,64 грн. (п'ятнадцять тисяч чотириста шістдесят одна гривня 64 ко�
пійки), без ПДВ.

Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з біржею про умови участі

в аукціоні та зобов'язання сплатити біржі винагороду за проведення аук�
ціону (шляхом вирахування суми винагороди із гарантійного внеску пе�
реможця аукціону).

2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок то�
варної біржі "Універсальна товарно�сировинна біржа" №2600112649 у
ПАТ "Український професійний банк" у м. Києві, МФО: 300205, код ЄДР�
ПОУ: 32069037.

3. Засоби платежу � грошові кошти.
4. Крок аукціону � 10 % (десять відсотків) від початкової ціни лота.
5. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору купівлі�продажу, пок�

ладаються на покупця � переможця аукціону.
Ознайомитись з майном можна щодня, крім вихідних днів, з 09:00 до

16:00 за місцем знаходження майна, зателефонувавши за телефоном:
(04598) 4�15�50.

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись, починаючи з
дати публікації цього оголошення в робочі дні з 09:00 до 18:00 (в п'ят�
ницю до 17:00) за адресою товарної біржі "Універсальна товарно�сиро�
винна біржа": 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, оф. 11.

Аукціон відбудеться 12 грудня 2013 року о 16:00 за адресою:
01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати
проведення аукціону) A  06 грудня 2013 р., 17:00.

Бажаючим придбати майно звертатися до служби з організації аукціо�
ну: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482�07�
42.

Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче

управління житловоAкомунального господарства" оголошує

аукціон з продажу на товарній біржі "Універсальна товарноA

сировинна біржа" (м. Київ) комунального майна, що

обліковується на балансі підприємства.

А у к ц і о н

Чергова 38 сесія Боярської міської ради від�
булася 21 листопада під головуванням секре�
таря ради Дмитра Паливоди. До порядку ден�
ного сесії були внесені питання:

1. Про заборону продажу алкогольних і сла�
боалкогольних напоїв.

2. Про внесення змін до Положення про по�
рядок організації та проведення відмежування
майна комунальної власності територіальної
громади м. Боярка.

3. Про надання дозволу КП ІА "Боярка�ін�
форм" на укладення договору оренди кому�
нального майна територіальної громади м.
Боярка.

4. Про внесення змін до рішення ІІ пленар�
ного засідання чергової 28 сесії Боярської
міської ради VІ скликання від 26.12.2012 року
№ 28/1451 "Про затвердження міського бюд�
жету на 2013 рік".

5. Про нову редакцію рішення сесії Бояр�
ської міської ради від 27.07.2011 року
№ 10/515 "Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ді�
лянки, в м. Боярка".

6. Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 3 квартал 2013 року.

7. Про затвердження звіту "Про експертну
оцінку ринкової вартості майна � приміщень
котельні, розташованої за адресою: Київська
обл., Києво�Святошинський район, м. Боярка,
вул. Білогородська, 53".

8. Про затвердження звіту "Про експертну
оцінку ринкової вартості майна � систем теп�
лопостачання котельні, розташованої за адре�
сою: Київська обл., Києво�Святошинський ра�
йон, м. Боярка, вул. Білогородська, 53".

9. Про надання дозволу КП "БГВУЖКГ" на
відчуження майна � систем теплопостачання
котельні, розташованої за адресою: м. Бояр�
ка, вул. Білогородська, 53".

10. Про зняття з балансу основної діяльності
КП "Боярка�Водоканал" Боярської міської ра�
ди виробничої бази за адресою: м. Боярка,
вул. Франка, 101. 

11. Про надання пільги по сплаті земельного
податку ДТГО "Південно�Західна залізниця" на
2014 рік.

12. Земельні питання.
13. Різне.
Ухвалені депутатами рішення з цих питань

будуть надруковані в цьому та наступному но�
мерах газети.

Перед початком сесії керівники ветеран�
ських організацій Боярки Лідія Хоменко і Ла�
риса Козленко вручили боярським депутатам�
благодійникам подяки і відзнаки. Серед наго�
роджених � Дмитро Паливода, Олександр Ря�
бич, Андрій Арчаков, Олександр Боднюк, Юрій
Єдаков. Подяку одержала також працівниця
виконкому Ольга Харченко.

Вл. інф.

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про поїздку газеті "Бо�
ярка�інформ" розповідає
Валерій Михайлович: 

"Ми були запрошені на
ділову зустріч як гості,
оскільки Проект готував�
ся задовго до підписання
Угоди про співпрацю між
Бояркою та Бзини. Учас�
никами заходу окрім гос�
подарів�словаків були
делегації з Польщі та Че�
хії. Не змогли прибути
представники Хорватії.

Дружня та ділова ат�
мосфера панувала про�
тягом усіх днів форуму.
Цікавими були презента�
ції громад; смачними �
страви національних ку�
хонь; веселими � пісні,
які співали всі учасники
заходів словацькою,
польською, чеською та
російською мовами. 

Корисною стала зустріч з одним із 14 пос�
ланців Словаччини до Європарламенту Мирос�
лавом Миколашиком, який розповів про пов�
новаження та роботу цього високого представ�
ництва. Зокрема, пан Мирослав наголосив, що
значна частина членів Європарламенту чека�
ють на остаточне вирішення питання щодо

приєднання України � цивілізованої та по�
справжньому європейської країни.

У розмові зі старостою Бзини Яном Бенушом
було підтверджено бажання та готовність як до
участі в реалізації нинішнього Проекту, так і до
підготовки та реалізації в подальшому спільних
проектів, зокрема, в культурній та спортивній
сфері".

Проект під такою назвою реалізовує словацький побратим Боярки Бзини. На
запрошення старости Бзини Яна Бенуша та за дорученням міського голови Тараса
Добрівського на стартовому форумі Проекту з 13 по 17 листопада цього року наше
місто представляв заступник міського голови Валерій Дубовецький.
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У робочій поїздці очільни�
ка району супроводжували
заступник голови РДА Ана�
толій Іскоростенський, на�
чальник управління освіти,
молоді та спорту РДА Мико�
ла Івашко, секретар Бояр�
ської міської ради Дмитро
Паливода. 

Поїздка мала на меті пе�
ревірити виконання ремон�
тних робіт у ДНЗ "Казка", у
приміщенні якого донедав�
на протягом 14 років розта�
шовувався дитячий будинок
змішаного типу "Родина".
Дітки вже майже рік як ма�
ють нові родини. Саме ж
приміщення, за рішенням
райради, було передано на
баланс Боярської міської
ради.

"У місті, як, мабуть, і в усій
Київській області, садочки
переповнені, � констатує
Дмитро Паливода. � Тому
таке рішення � мудре. Поки
що ми готуємося до від�
криття перших чотирьох груп на 120
діток. А вже наступного року плануємо
відкрити інші. Загалом, дитсадочок
розрахований на 250 вихованців".

Його слова під час оглядин підтверди�
ла й завідуюча ДНЗ "Казка" Галина Ко�
совська: "Потреба в садочку велика �
його ще не встигли відкрити, а вже за�
писалося 215 дітей, батьки яких хо�
чуть, аби малята відвідували саме наш
заклад. 

Дитсадочок тут був і раніше, та коли
діток стали народжувати менше, в
приміщенні було розташовано дитя�
чий будинок сімейного типу. Потім,
завдяки соціальним ініціативам Пре�
зидента України Віктора Януковича та
за сприяння райдержадміністрації, йо�
го вихованці отримали можливість ви�
ховуватися в сім'ях, а нині тут знов лу�
натиме дитячий сміх".

Хоч приміщення всі 14 років підтри�
мувалося в належному стані, та все ж
дитсадок потребує іншого планування
спальних та ігрових кімнат, ніж дитячий
будинок, тому питання проведення ре�
монтних робіт � завдання першочерго�
ве. Нині вже збільшено площу біль�
шості кімнат, покладено новий кахель,
поклеєні шпалери, завезено та вста�
новлено нову сантехніку, обладнано
харчоблок. На подвір'ї теж робіт неба�
гато: встановлений не так давно ігро�
вий майданчик � у чудовому стані, за�
лишається подекуди лише поновити
асфальтове покриття та зібрати листя.

Наступний "пункт призначення" � ра�
йонний центр творчості молоді "Оберіг". 

Педагогами зроблено чимало у тіс�
ній співпраці з органами місцевого са�
моврядування, керівництвом райдер�
жадміністрації та її структурними під�
розділами, громадськими районними,
благодійними організаціями та район�
ною організацією Партії регіонів.

Девіз закладу � "Ми любимо вас" �
підтверджено ділом. Адже кожній ди�
тині тут приділяють належну увагу, бо
впевнені: кожна дитина � талановита.
Просто потрібно вміти розкрити її та�
лант.

Загалом, у 65 гуртках і 124 групах
нині займається близько 2000 діток,
які лише за останні два роки здобули
чималих досягнень і висот. Центр вип�
лекав 6 вихованців міжнародного рів�
ня, 18 � Всеукраїнського, 12 � обласно�
го. Також тут є 2 народних дитячих ко�
лективи, 7 мають почесне звання
"зразковий", яких радо вітали й чека�
ють Болгарія, Іспанія, Польща, Чехія,
Словаччина, Македонія, Росія, Біло�
русь, Англія, Франція. Тому й не дивно,
що чимало вихованців "Оберегу" отри�
мують стипендію голови РДА.

Вирує "ключем" життя й у самому
центрі: регулярно проводяться фес�
тивалі та конкурси районного рівня,
кожні два тижні � нові творчі вистав�
ки: образотворчого мистецтва, ви�
шивки, ліпки тощо, не лише вихован�
ців центру, а й митців різних поколінь,
художніх вподобань населених пун�
ктів району.

У тісній співпраці з громадськими
організаціями колектив займається
доброчинністю та проводить благодій�

ні акції для дітей�сиріт,
інвалідів, позбавлених
батьківської опіки, ма�
лозабезпечених та ба�
гатодітних сімей; інва�
лідів та ветеранів вій�
ни та праці; благодій�
ну концертну діяль�
ність на честь профе�
сійних свят.

Також не так давно,
за ініціативи ГО "Роди�
на 7'Я" та за сприяння
Міжнародного благо�
дійного волонтерсько�
го проекту "Світля�
чок", за підтримки ра�
йонної організації
Партії регіонів для ви�
хованців � дітей із ба�
гатодітних і соціально
незахищених сімей �
було облаштовано
комп'ютерний клас, у
якому ці діти навча�
ються комп'ютерній
грамоті безкоштовно.

"Проблем у нас не�
має � я б сказала, що просто існують
питання, які необхідно поступово вирі�
шувати для по�кращення організації
творчого навчання діток, � звернулася
до очільника району директор центру
Надія Скакодуб. � Одним із таких є пот�
реба в добудові третього поверху цен�
тру. Адже у нас є гуртки, де займаєть�
ся до 60 дітей. Тому ми на сьогодні
співпрацюємо з 12 навчальними зак�
ладами нашого району, щоб якомога
більше дітей долучити до творчості та
занять спортом. 

На виготовлення проектно�кошто�
рисної документації нам пообіцяла ви�
ділити кошти Боярська міська рада,
але без допомоги районної влади ви�
конати цей проект не вдасться � пот�
рібні чималі кошти". І це питання голо�
ва РДА пообіцяв допомогти вирішити,
але, звісно, спочатку потрібно розро�
бити проект.

Загалом, оглядинами Володимир
Пак залишився задоволений: "На ви�
конання соціальних ініціатив Прези�
дента України, у нашому районі впро�
ваджуються різноманітні заходи з під�
тримки, збереження та розширення
мережі дитячих навчальних закладів.
Так, за ці роки жоден дошкільний чи
позашкільний навчальний заклад не
лише не був перепрофільований під
щось інше, а й не був закритий. Навпа�
ки, ми робимо все можливе, аби роз�
ширити мережу дитячих навчальних
закладів у кожному населеному пункті
району".

На зустрічі йшла мова про розвиток
поштового зв'язку на Київщині, і в пер�
шу чергу � будівництва республікан�
ського автоматизованого сортуваль�
ного центру вартістю 20 мільйонів єв�
ро, а також додаткового фінансування
капітального ремонту поштових відді�
лень впродовж 2014 року.

Як зазначалося, цьогоріч обласна
дирекція забезпечила проведення по�
точного ремонту 20 відділень пошто�
вого зв'язку на суму понад мільйон
гривень, відкриття додатково трьох
поштових міні�маркетів. 

До речі, саме зусиллями Київської
обласної дирекції проведено ремонтні

роботи у відділенні поштового зв'язку
у Боярці по вул. Хрещатик, а саме: по�
фарбовано фасад приміщення, вста�
новлено металопластикові вікна, від�
ремонтовано дах та замінено вхідні
двері. 

Під час зустрічі обговорювалися та�
кож конкретні питання забезпечення
поштових відділень комп'ютерною
технікою, касовими апаратами, ство�
рення необхідних умов для праці опе�
раторів і листонош, підвищення якості
обслуговування пенсіонерів із достав�
ки їм пенсій і надання соціальної допо�
моги через поштові відділення.

Особлива увага � впровадженню в

області проекту: "Адміністративні пос�
луги: спрощений доступ через пошту".

Анатолій Присяжнюк відмітив висо�
кий рівень роботи "Укрпошти" та Київ�
ської обласної дирекції щодо офор�
млення пенсій, державної реєстрацій�
ної служби й служб соціальної допо�
моги Київщини. 

На продовження теми

У розмові з кореспондентом "Боярка�
інформ" начальник центру поштового
зв'язку № 11 Київської обласної ди�
рекції Українського державного під�
приємства поштового зв'язку "Укр�
пошта" Анатолій Боярський зазначив,
що днями розпочало роботу оновле�
не, після ремонтних робіт, відділення
поштового зв'язку № 2 у Сільгосптех�
нікумі. 

Всім жителям цього масиву хочемо
лише нагадати, що поштове відділен�
ня працюватиме у вівторок, четвер,
п'ятницю та суботу з 12:00 до 15:00. 

Протягом останніх двох тижнів прове�
дено роботи:

� усунуто 2 пориви на водопровідних
мережах по вул. Крупської, 41�43 та  Б.
Хмельницького, 49. 

� прочищено 12 заторів на каналіза�
ційних мережах міста.

� з 28 по 31 жовтня виконано чистку та
хлорування води РЧВ № 1 на ВНС�5. 

� чистка та хлорування РЧВ № 2 буде
виконано згідно затвердженого графіку:
з 11 по 14 листопада 2013 р.

� проводиться підготовка об'єктів до
зими: утеплення оголовків артезіан�
ських свердловин. 

� виконано реконструкцію із заміною
насоса артезіанських свердловин
№ 8, 9 с. Забір'я.

� відремонтовано 2 пожежні гідранта, а
саме: по вул. Молодіжній, 76�а та на перех�
ресті вул. Московської та Енгельса.

� виконано ремонт даху на ТП 582 у
с. Забір'я.

� комунальне підприємство "Боярка�
Водоканал" проводить планові обме�
ження від централізованої подачі води
споживачам, які мають заборгованість
за водопостачання та водовідведення.

Адміністрація КП "БояркаAВодокаA
нал" закликає жителів міста до вчасA
них розрахунків за надані послуги з
водопостачання і водовідведення та
наголошує на необхідності погашенA
ня заборгованості тим, хто її має.

***
У вересні ДУ "Інститут гігієни та ме�

дичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМП
України" провів аналізи радіаційної оцін�
ки води на відповідність до вимог ДСаН�
ПіН 2.2.4 � 171�10 водозаборів ВНС�3,
ВНС�4, ВНС�5 та історичної частини,
міста, які подають воду населенню міста
Боярки.

За радіаційними показниками вода
відповідає вимогам ДСаН ПіН 2.2.4�
171�10 і може використовуватись для
господарського та питного водозабез�
печення.

КП "БояркаAВодоканал"
повідомляє:

На виконання соціальних ініціатив Президента України "Діти A майбутнє України" щодо забезпечення
у регіонах і збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів (центрів, гуртків,
секцій) 18 листопада голова КиєвоAСвятошинської РДА Володимир Пак відвідав дошкільний
навчальний заклад "Казка" та районний центр творчості "Оберіг".

Відбулася робоча зустріч голови облдержадміністрації Анатолія

Присяжнюка з генеральним директором Українського державного

підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Костянтином

Кривенком. У розмові взяли участь заступник губернатора

Володимир Максименко та виконуючий обов'язки директора

Київської обласної дирекції УДППЗ "Укрпошта" Анатолій Лепикаш.

У Боярці також передбачено проведення
загальнонаціональної акції "Засвіти свічку"
та хвилини мовчання за участю громад�
ськості, учнівської та студентської молоді.

Відбудеться також покладання траурних
вінків та квітів до пам'ятного знаку. 

У церквах відслужаться панахиди за
жертвами голодоморів та поминальний
передзвін після закінчення загальнодер�
жавної хвилини мовчання. 

Заклади культури готують тематичні
виставки. 

Президент України Віктор Янукович під�
писав указ "Про заходи у зв'язку з 80�ою річ�
ницею Голодомору 1932�1933 років в Украї�
ні". У День пам'яті жертв Голодомору будуть
приспущені державні прапори і обмежено
проведення розважальних заходів.

ЗАСВІТИМО

СВІЧКУ ПАМ'ЯТІ

23 листопада о 15:00 у парку
Перемоги біля пам'ятного знаку жерA
твам голодоморів відбудеться мітингA
реквієм. Цього дня жалобні заходи до
80Aх роковин Голодомору 1932A1933
років відбудуться по всій Україні.

ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК: СПЕКТР ПОСЛУГ РОЗШИРЮЄТЬСЯ
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Ведучими цього дійства були вихо�
вателі Юлія Чичикало, Людмила Гасюк
та музичний керівник Олена Кучер. Ді�
ти побачили вихователів у ролі кумів,
які поспішали на ярмарок. 

Прозвучали пісні "Ой, я молода",
"А мій милий вареничків хоче", а також
виконувались таночки, проводились іг�
ри, діти "катались" на каруселі.

Дошкільнята познайомились із сим�
волами та оберегами українського на�
родного мистецтва: рушниками, ви�
шиванками, віночками, калиною. Слід
відзначити і естетичну насолоду від
українського колоритного одягу до�
рослих і дітей. Спогади про цю подію
залишать свій слід в душі кожної дити�
ни і підуть у майбуття з вірою у велике
прекрасне життя. 

На цьому святі був присутній голов�

ний оберіг � хліб. Хліб на столі � велика
радість людям, бо він святий. Головна
тема ярмарку � любов до всього рід�
ного, близького. 

Зі словами подяки звернувся дідусь
Катрусі Лапенкової � голова Боярської
міської громадської Ради старійшин
Михайло Шатковський: "Наші діти �
щасливе українське майбутнє. Ми,
батьки, бабусі і дідусі, дуже дякуємо
за чудове свято, яке ви нам сьогодні
подарували. Ростіть здорові і щасливі,
любіть нашу землю, як рідних матір і
батька. Поважайте старших, своїх
ближніх і друзів. Пишайтеся своїм са�
дочком, бо він у нас � найкращий". 

Всі присутні щиро дякували праців�
никам ДНЗ за таку послідовну роботу
у патріотичному вихованні наших ді�
тей. 

Осінній ярмарок для дітей старшого дошкільного віку

відбувся 14 листопада в ДНЗ A ЦРД "Джерельце". Діти

мали можливість за пісні, танці, хороводи, загадки та

віршики "купувати" товар. Організатори дійства вміло

поєднали сучасне з минулим.

«І ЧУЖОМУ НАВЧАЙТЕСЬ, «І ЧУЖОМУ НАВЧАЙТЕСЬ, 
Й СВОГО НЕ ЦУРЙ СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ»АЙТЕСЬ»

Вчитель анг�
лійської мови Те�
тяна Хамзіна в
своїй роботі на�
магається яко�
мога більше поз�
найомити дітей з
культурою іншої
країни, прищепи�
ти бажання вив�
чати англійську
мову шляхом
вивчення бага�
тьох пісень, ігор
та яскравої наоч�
ності, які підси�
люють емоцій�
ність занять, наб�
лижають нав�
чальний процес до природного сприй�
няття та засвоєння.

Для кращого опанування іноземною
мовою в дошкільному закладі "Дарин�
ка" вчитель активно використовує ру�
хову, слухову та зорову пам'ять дітей.
Всі заняття проводяться в ігровій фор�
мі з використанням інноваційних тех�
нологій та сучасних методик. 

Хоч як наполегливо англійська мова
прагне увірватися в наше повсякденне
життя, та не всі батьки вважають, що
вчити малюків іноземної мови потріб�
но змалечку. Окрему думку мають
батьки і сумніваються, чи вкрай необ�
хідно починати вивчати її дошкільня�
там? 

Під час відкритого заняття Тетяна
Хамзіна наочно демонструвала значи�

мість вивчення англійської мови саме
з дітьми дошкільного віку. Їх заняття
проходять з використанням інтерак�
тивної дошки, що підвищує мотивацію
дітей до навчання та на виконання
програми, автором якої є Тетяна Хам�
зіна.

Основне завдання, яке ставить пе�
ред собою Тетяна Миколаївна � фор�
мування довільної пам'яті й уваги у ма�
лят, розкриття їх творчих здібностей,
становлення навичок навчання у грі та
активізація основних каналів сприй�
няття. 

Батьки висловили вдячність Тетяні
Миколаївні, а також адміністрації ДНЗ
за їх систематичне інформування за
різними видами діяльності. 

Любов Фарцабей

11 листопада в ДНЗ "Даринка" було проведено відкриті
заняття з англійської мови на тему: "Подорож до
супермаркету" для батьків старшої групи.

Як після ночі настає ранок, а після
літа � осінь, так за будь�яких умов саме
осінньою порою у Боярці відбувається
фестиваль імені Івана Коваленка, � на�
голошували ведучі концерту Радислав
Кокодзей і Тетяна Скочко.

Стартував гала�концерт прем'єрою
пісні "Я тобі малюю золотую осінь" у вико�
нанні автора музики заслуженої артистки
України, співачки Інни Андріяш. До речі,
саме вона була головою журі вокального
конкурсу "Осіння пісня".

Іще одну нову пісню Олега Салівано�
ва на слова Івана Коваленка "Що я
візьму з собою з
цього світу" вико�
нав Сергій Юр�
ченко, соліст
З а с л у ж е н о г о
академічного ан�
самблю пісні і
танцю Збройних
Сил України, фі�
наліст телевізій�
ного конкурсу
"Голос країни".

Центральною
подією свята ста�
ли виступи та на�
городження пере�
можців чотирьох
конкурсів, прове�
дених у рамках
фестивалю. Не
обійшли увагою організатори і наставни�
ків, які підготували дітей до участі у кон�
курсах.

За дійством з великою увагою спос�
терігали глядачі, серед яких секретар
Боярської міської ради Дмитро Пали�
вода та керуюча справами Боярської
міської ради Марія Рябошапка. А також
співорганізатори фестивалю: голова
правління ГО "Центр розвитку громад",
директор Києво�Святошинського цен�
тру реабілітації населення Ангеліна
Лахтадир і заступник директора Киє�
во�Святошинського центру творчості
молоді "Оберіг" Тетяна Мельник.

Зі словами вдячності було названо тих,
хто долучився до фінансування Фестива�
лю: Дмитра Мацуку, генерального спон�

сора Фестивалю, засновника премії імені
своєї матері, боярчанки, друга сім'ї Кова�
ленків Ольги Рожманової, Ігоря Найду,
голову спілки об'єднань громадян "Де�
мократична Київщина", Олександра Кор�
жа, члена правління творчої спілки "Кон�
грес Літераторів України", протоієрея

Димитрія Присяжного, настоятеля Свя�
то�Покровської парафії м. Боярка.

"Я родом із Боярки і тому пишаюся
тим, що нам вдалося створити такий
фестиваль, де молодь може проявити
себе і свої таланти", � наголосив Олег
Саліванов, автор ідеї заснування та ві�
це�президент Фестивалю, компози�
тор, гітарист, автор численних пісень
на слова І. Коваленка. 

Почесну місію вручення дипломів пере�
можцям конкурсу гітаристів "Боярський
Хрещатик" виконала голова журі Вікторія
Жадько, заслужена артистка України, ди�
ригент, професор Київського національ�
ного університету культури і мистецтв.
Переможців читецького конкурсу "Сила
слова" нагородив Володимир Бубир,
член Національної спілки письменників

України, керівник студії літературно�му�
зичної творчості "Ауровіль".

Почесний президент Фестивалю та йо�
го ідейний натхненник, донька поета Іва�
на Коваленка Марія Кириленко щиро по�
дякувала усім учасникам та помічникам,
без яких це свято не відбулося б.

Виступи гітаристів, вокалістів
та читців � переможців конкурсів �
стали окрасою гала�концерту. Це
право вони отримали під час кон�
курсів. Членам журі було дуже
складно, адже серед учасників
виявилося багато талановитих
дітей та молодих людей. Для них
участь у фестивалі стала черго�
вою сходинкою на великому
шляху у царину мистецтва
й творчості.

"Ви надзвичайно тала�
новиті. Мені було приємно
читати ваші твори. Я зичу
всім вам творчої реалізації
та успіхів", � побажала Те�
тяна Володай, голова журі
конкурсів "Сила слова" та

"Віршована мелодія", член Спілки
письменників України.

Не можна було без хвилювання
слухати чисті дитячі голоси, гітарні
струни будили справжні живі емо�
ції � усі без винятку юні артисти
підкупали своєю непідробною щи�
рістю. І над усім царювало слово
Івана Коваленка. Особливо, коли у
виконанні володарки гран�прі чи�
тецького конкурсу "Сила слова"
Валерії Гоц звучав вірш Івана Ко�
валенка "Бандура" під акомпане�
мент Аліни Коваленко. А поет Іван
Юхимович Коваленко дивився у
залу з великого портрета, поруч �
манила своїми пелюстками бла�
китна квітка�зірка із закликом
"Людино, розцвіти!" Адже саме

заради цього ми і приходимо в цей прек�
расний і такий непростий світ.

Приємним завершенням фестивалю
стали дипломи за участь у конкурсах та
подарунки, про які подбали спонсори:
Олександр Мамотько, власник магазину
"Клякса", Марія Мазуркевич та Світлана
Камінська � Боярське представництво
"Оріфлейм", приватний підприємець
Олександр Чигров. 

Понад усе Іван Юхимович любив Украї�
ну. Але водночас називав себе західни�
ком, закликав до вивчення світової куль�
тури. Ось як поет писав про себе: "Я по
освіті і по всіх симпатіях найчистісінький
західник. Свій інтелект виховував на без�
крайньому морі західних літератур і на
досягненнях західної культури. Хоч най�
кращі здобутки культури родяться лише
на національному ґрунті, проте людство �
це єдиний організм, і йому весь час необ�
хідний кровообіг ідей. Самоізолював�
шись, жоден народ не створить своєї
власної культури".

Довідка: У 2012 році за ініціативою громадської
організації "Центр розвитку громад" Боярська місь�
ка рада запровадила щорічний Молодіжний мис�
тецький фестиваль імені Івана Коваленка. Це сим�
волічно, адже Боярка історично пов'язана з багать�
ма видатними творчими особистостями � художни�
ками, поетами, музикантами.  

Фестивалю присвоєно ім'я учителя, поета та ди�
сидента Івана Юхимовича Коваленка, який прожив у
Боярці понад піввіку. Висока поезія цього митця тра�
диційно приваблює композиторів, спонукає їх до
створення пісень. 

І. Коваленко був видатним педагогом, усе життя
присвятив навчанню та вихованню молоді. Він не
тільки писав вірші, але й грав на багатьох музичних
інструментах, добре малював, володів акторською
майстерністю, і всі свої вміння передавав учням, ви�
ховуючи їх всебічно розвиненими особистостями.

Метою Фестивалю є виховання у молоді патріо�
тичних почуттів, гармонійний розвиток підростаю�
чого покоління та увічнення пам'яті поета�дисидента
та педагога Івана Коваленка. Основними завдання�
ми фестивалю є виявлення творчо обдарованої мо�
лоді, розвиток її потенціалу; створення умов для
творчого самовираження молодих людей; популя�
ризація поетичного слова та української пісні серед
дітей та молоді; сприяння залученню меценатів та
спонсорів до підтримки творчої молоді.

Символом Фестивалю є фантастична "квітка�зір�
ка", девізом � заклик поета "Людино, розцвіти!".

Яскравим гала�концертом завершився Молодіжний мистецький
фестиваль імені Івана Коваленка, який відбувся 16 листопада в

актовій залі Боярського НВК "Гімназія � ЗОШ І ст.". Вдруге Боярка
стала епіцентром феєричного мистецького дійства, якому

передувала значна організаційна і творча робота.

БЛИЗЬКЕ ТБЛИЗЬКЕ ТА РІДНЕ A ПОРУЧА РІДНЕ A ПОРУЧ

МОЛОДІ ТАЛАНТИ РОЗЦВІТАЮТЬ У БОЯРЦІ
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Про встановлення вартості платних послуг, що надаватимуть�

ся Боярськими міськими бібліотеками на 2013�2014 рік

Керуючись п. п 2 п б). ст. 28 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", відповідно до Постанови КМУ від 12.12.2011 року
№ 271, на підставі листа керівника КЗ "Будинок культури" Т. С. Іванової
щодо платних послуг, що надаватимуться бібліотеками в 2013�2014
році, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1.Встановити розмір щомісячної плати за послуги, що надавати�
муться Боярськими міськими бібліотеками в 2013�2014 рр. у розмірах:

1.1 Формування бібліографічних списків для курсових   � 10 грн. 
1.2 Формування дипломних � 10 грн. 
1.3 Формування наукових робіт � 10 грн.
1.4 Формування каталогів для особистих бібліотек � 10 грн.
1.5 Формування каталогів для бібліотек підприємств � 10 грн.
1.6. Формування каталогів для установ та організацій � 10 грн.
1.7.Підготовка фактографічних, аналітичних, бібліографічних та ін�

ших довідок для фізичних та юридичних осіб   � 10 грн.
1.8.Ксерокопіювання 1сторінка А4  � 0,50 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого

заступника міського голови В.А.Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта A рішення

виконкому Боярської міської ради "Про встановлення вартості

платних послуг, що надаватимуться міськими бібліотеками 

в 2013A2014 році"

Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно до ст. 9 Зако�
ну України "Про засади державної регуляторної політики у сфері гос�
подарської діяльності" з метою одержання зауважень і пропозицій фі�
зичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляє про оприлюднення
проекту регуляторного акта � проекту рішення виконкому Боярської
міської ради "Про встановлення вартості платних послуг, що надавати�
муться міськими бібліотеками в 2013�2014 році". 

Стислий зміст регуляторного акта.

Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні".

Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення
до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з
інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта � газета "Боярка�ін�
форм". 

Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайо�
митись безпосередньо у каб. № 10 Боярської міської ради (м. Боярка,
вул. Білогородська,13) щоденно з 08:00 до 17:00, тел.41�550.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта прийма�
ються письмово протягом місяця з дня оприлюднення регуляторного
акта за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. № 10.

Аналіз 
регуляторного впливу проекту регуляторного акта A проекту

рішення виконкому Боярської міської ради 

"Про встановлення вартості платних послуг, що надаватиA

муться Боярськими міськими бібліотеками на 2013A2014 рік" 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляA

хом державного регулювання. 

На виконання Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу",
Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534
"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та кому�
нальній формі власності", у зв'язку з тим, що на законодавчому рівні
відбулись зміни, які впливають на собівартість послуг (підвищення цін
на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробіт�
ної плати, скрутний фінансовий стан та відсутність коштів на утриман�
ня бібліотеки), виникла необхідність переглянути затверджені у 2005
році тарифи на платні послуги та розширити перелік платних послуг.

2.Визначення цілей державного регулювання.

� удосконалення бібліотечно�інформаційного обслуговування ко�
ристувачів;

� отримання додаткових джерел фінансування для розширення ста�
тутної діяльності бібліотеки;  

� розширення бібліотечних платних послуг;
� впорядкування цін на платні послуги, що надаються бібліотекою;
� підвищення якості надання послуг та збільшення кількості їх одер�

жувачів;
� спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення

матеріально�технічної бази та на інші видатки бібліотеки.
3.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рі�
шення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у
різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного
акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси гро�
мади, органів місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання
усіх форм власності. 

4.Строк дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у
зв'язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відмі�
ни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

5. Показники ефективності регуляторного акта.

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта
передбачається за наступними критеріями:

� обсяг коштів, які надійдуть на рахунок Боярських міських бібліотек
від наданих платних послуг;

� кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта;

� розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарю�
вання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог
акта;

� рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізич�
них осіб з основних положень акта, %;

� кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким на�
дано платні послуги;

� тривалість надання послуг;
� кількість скарг на дії посадових осіб.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОЕКТ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 

від   грудня  2013 року       м. Боярка
Про встановлення вартості технічних послуг 

КП "Боярка�Водоканал" для споживачів водопостачання в м. Боярка 

Розглянувши лист директора КП "Боярка�Водоканал" М. І. Давиденка  про встановлення вартості технічних
послуг для споживачів водопостачання, керуючись п. п. 2 п. а) ст. 28 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні" і враховуючи підняття цін на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати в
Україні, �

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ

1. Встановити вартість технічних послуг КП "Боярка�Водоканал" для споживачів водопостачання в м. Бояр�
ка: 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного актаAрішення виконавчого комітету Боярської міської

ради "Про встановлення вартості технічних послуг КП "БояркаAВодоканал" 
для споживачів водопостачання в м Боярка". 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОЕКТ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 

від   грудня  2013 року   м. Боярка

№п/п Найменування послуги
Од.

виміру

Вартість 

(з ПДВ) в грн.

Врізування (без земляних робіт з матеріальними ресурсами)

1 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 20 мм, кран кульовий Ду 20 мм 1 вр. 546

2 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 25 мм, кран кульовий Ду 25 мм 1 вр. 562

3 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 32 мм, кран кульовий Ду 25мм 1 вр. 564
4 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 50 мм, кран кульовий Ду 25 мм 1 вр. 571
5 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 50 мм, кран кульовий Ду 32 мм 1 вр. 606

6 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 80 мм, кран кульовий Ду 50мм 1 вр. 916

7 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 80 мм, кран кульовий Ду 40 мм 1 вр. 806

8 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 80 мм, кран кульовий Ду 32 мм 1 вр. 712

9 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 80 мм, кран кульовий Ду 25 мм 1 вр. 677

10 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду100мм, кран кульовий Ду50мм 1 вр 986

11 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 100 мм, кран кульовий Ду 40 мм 1 вр. 877

12 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 100 мм, кран кульовий Ду 32 мм 1 вр. 782

13 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 150 мм, засувка Ду 100 мм 1 вр. 4 158

14 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 150 мм, засувка Ду 80 мм 1 вр. 3 636

15 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, засувка Ду50мм 1 вр. 2 720

16 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 150 мм, кран кульовий Ду 40 мм 1 вр. 1 062

17 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 150 мм, кран кульовий Ду 32 мм 1 вр. 967

18 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 150 мм, кран кульовий Ду 25 мм 1 вр. 932

19 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 200 мм, засувка стальна Ду 150 мм 1 вр. 6 986

20 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 200 мм, засувка стальна Ду 100 мм 1 вр. 4 421

21 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 200 мм, засувка стальна Ду 80 мм 1 вр. 3 811

22 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду50мм 1 вр. 2 956

23 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 200 мм, засувка стальна Ду 40 мм 1 вр. 1 240

24 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 200 мм, засувка стальна Ду 32 мм 1 вр. 1 145

25 Врізування в діючу мережу водопостачання Ду 200 мм, засувка стальна Ду 25 мм 1 вр. 1 110

ЗОВНІШНЄ ВІДКЛЮЧЕННЯ (з земляними роботами)

26 Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 50 мм 1 вр. 509

27 Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 32 мм 1 вр. 491

28 Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 25 мм 1 вр. 485

29 Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 20 мм 1 вр. 484

ОГЛЯДОВИЙ КОЛОДЯЗЬ (без земляних робіт)

30 Улаштування оглядового колодязя Ду 1000 мм, робоча глибина Н=2,1м 1 кол. 6 322

Виконавчий комітет Боярської міської ради відпо�
відно до ст. 9 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяль�
ності" з метою одержання зауважень і пропозицій
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідом�
ляє про оприлюднення проекту регуляторного акта �
проекту рішення виконавчого комітету Боярської
міської ради "Про встановлення вартості технічних
послуг КП "Боярка�Водоканал" для споживачів во�
допостачання в м. Боярка".

Регуляторний акт розроблено відповідно до Зако�
ну України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Строк дії регуляторного акта необмежений, з
можливістю внесення до нього змін та його відміни у
разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта � газета
"Боярка�інформ"

Також з повним текстом проекту регуляторного
акта можна ознайомитись безпосередньо у каб. 10
Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогород�
ська, 13) щоденно з 8;00 до 17:00, тел.41�550.

Пропозиції та зауваження до проекту регулятор�
ного акта приймаються письмово протягом місяця з
дня оприлюднення регуляторного акта за адресою:
КП "Боярка�Водоканал" (економічний відділ), м. Бо�
ярка, вул. Молодіжна, 77 

АНАЛІЗ
ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

З метою доцільного та ефективного використання
матеріальних, технічних та трудових ресурсів, що є
комунальною власністю м. Боярка та закріплення за
комунальним підприємством КП "Боярка�Водока�
нал" на правах господарювання, розроблено додат�
ковий перелік технічних послуг для споживачів.

Необхідність цього регуляторного акта викликана
відсутністю розрахунку на надання технічних послуг
відповідно до діючого виду діяльності за КВЕД �2010
43.22 "Монтаж водопровідних мереж, систем опа�
лення та кондиціонування". Даний регуляторний акт
спрямований на досягнення чітко визначеної мети �
удосконалення механізму вирішення питання,
пов'язаного з наданням технічних послуг.

1. Цілі регулювання:
� Забезпечення ефективного використання ре�

сурсів;
� Зменшення втрат води;
� Зменшення ризику потрапляння хвороботвор�

них бактерій в систему санітарної зони;
� Забезпечення без облікованого використання

ресурсів КП "Боярка�Водоканал".

2. Альтернативні способи досягнення цілей.
Як альтернативу до запропонованого регулюван�

ня розглянемо так званий "статус�кво", тобто зали�
шення усього без змін. Це, на нашу думку, буде ли�
ше заглиблювати існуючу проблему і жодним шля�
хом не сприятиме її вирішенню. Перевагами обра�
ного способу регулювання є:

� Затвердження конкретного переліку технічних
послуг для споживачів води та підвищення якості,
що не суперечить чинному законодавству, веде до
розширення послуг, що надаються споживачам.

� Затвердженням переліку технічних послуг для
споживачів води.

3.Механізм та заходи, які пропонуються для
розв'язання проблеми.

Основними завданнями запропонованого проек�
ту переліку є забезпечення споживачів додатковими
послугами. З метою реалізації поставленої мети
пропонується проведення наступних заходів:

� покладення на працівників КП "Боярка�Водока�
нал" якісного та кваліфікованого виконання робіт та
послуг, що надаються підприємством;

� Ознайомлення споживачів (населення, бюджетні
та інші організації) з найменуванням послуг та їх
вартості;

� Розміщення в засобах масової інформації дано�
го переліку.

Механізм дії запропонованого регуляторного акта
спрямований на безпосереднє розв'язання пробле�
ми. Даний перелік забезпечить доцільне, ефективне
використання майна, що є комунальною власністю
та підвищить якість надання послуг.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася,
відповідає принципам державної регуляторної полі�
тики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості,
передбачуваності, та якісного дотримання санітар�
них норм.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта.

Даний акт мотивує працівників КП "Боярка�Водо�
канал" виконувати встановленні вимоги щодо на�
дання технічних послуг. Без виконання вказаних в
регуляторному акті вимог КП "Боярка�Водоканал"
не зможе провести технічного розрахунку. Завдяки
даному регуляторному акту підвищується якість на�
дання послуг та професійного виконання робіт.

6.Запропонований строк дії акта.
Термін чинності даного регуляторного акта спів�

відноситься із цілями та механізмами � необмеже�
ний.
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УТ 1
06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30 Новини
06:15, 07:05, 08:05 Спорт
06:20, 07:10, 08:10 Погода
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с "Таємниця старого
мосту"
11:25 Нехай Вам буде кольоро�
во!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Шеф�кухар країни
13:15 Світло
13:35 Аудієнція. Країни від А до
Я
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперек�
ладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Життя на рівних
15:45 Православна енциклопе�
дія
16:10 "Секрети успіху" з Н. Го�
роденською
16:40 Т/с "Таємниця старого
мосту" 
17:40 Діловий світ
18:05 Агро�News
18:20 Новини (із сурдоперек�
ладом)
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:10 Фестиваль пісні в Кобле�
во
19:30 ДПКЄ�2013. Жеребку�
вання
20:05 Концертна програма
"Пісня об'єднує нас"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Знак питання
21:55 Концертна програма
"Мелодія двох сердець"
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору "Умо�
ра"

Телеканал 1+1
06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 "Шість кадрів"
09:55 Т/с "Любов та покаран�
ня" 
11:50 "Російські сімейні драми"
12:55 Х/ф "Іспанський вояж
Степановича" 
14:40 Х/ф "Тайський вояж Сте�
пановича" 
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та покаран�
ня" 
19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с "Ціна життя"
22:25 "Гроші"
23:45 ТСН
00:00 Х/ф "Шпигуне, вийди
геть" 

Інтер
05:25 Х/ф "Любити по�росій�
ськи�3. Губернатор"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Тест на кохання"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Тест на кохання"
13:25 "Судові справи"
14:35 "Сімейний суд"
15:40 "Чекай на мене"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Пасічник"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Жити далі"
23:35 Т/с "Кулінар"
00:35 Х/ф "Милі кістки"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята

07:30 М/с "Лалалупси" 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всіх
12:00 Т/с "Одного разу в казці" 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Брати" 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" 
21:05 Країна У
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с "Секс і місто" 
00:30 Одна за всіх

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:10 Ділові факти
06:15 Економічний інтерес
06:20 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:25 Ділові факти
07:35 Факти тижня з О. Соко�
ловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:00 Анекдоти по�українськи
10:10 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
11:40 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Літєйний"
14:00 Т/с "Знайти або знищи�
ти"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:10 Т/с "Департамент"
22:15 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
23:25 Свобода слова з А. Кули�
ковим
01:30 Х/ф "Сорокоп'ятка"

СТБ
04:25 "Чужі помилки. Останній
рейс"
05:10 "Все буде добре!"
06:40 "Неймовірна правда про
зірок"
08:05 "Національне талант�шоу
"Танцюють всі!�6"
12:40 "Битва екстрасенсів. Чо�
ловіки проти жінок"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:15 "Куб�4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні�4"
23:35 "Один за всіх"
01:05 Х/ф "Сім Я"

Новий Канал
05:10 Teen Tіme
05:15 Екстремальні будинки
05:35 Будинки мажорів
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Черепашки ніндзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Х/ф "Казки на ніч"
10:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки ніндзя"
13:40 М/с "Губка Боб"
14:25 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без гро�
ша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Молодіжна команда"
21:00 Т/с "Кухня"
22:00 Т/с "Вороніни"
23:00 Співай, якщо зможеш
00:30 Репортер

ТРК "УКРАЇНА"
05:15 Х/ф "Свідок" 
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c "Подружжя" 
09:00 Події
09:10 Т/c "Зведена сестра" 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10 Т/c "Слід" 
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/c "Слід" 
18:00 Т/c "Поцілуй! Нова істо�
рія" 
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
20:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
22:00 Події дня
22:30 Т/c "Слід" 
23:20 Х/ф "Ультиматум Борна" 
01:40 Х/ф "Моє життя в Айд�
лвайлді" 

УТ 1
06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Новини
06:15, 07:05, 08:05 Спорт
06:20, 07:10, 08:10 Погода
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40 Т/с "Таємниця старого
мосту"
10:30 Т/с "Монте Крісто"
11:20 Нехай Вам буде кольоро�
во!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Знак питання повтор
12:30 Рояль в кущах
13:00 Як це?
13:25 Х/ф "Бризки шампан�
ського"
15:00 Новини (із сурдоперекла�
дом)
15:15 Euronews
15:20 Хто в домі хазяїн?
15:40 Діловий світ. Агросектор
15:55 Т/с "Таємниця старого
мосту"
16:55 Т/с "Тіні зникають опівдні"
18:20 Новини (із сурдоперекла�
дом)
18:35 Діловий світ
18:50 Фінансова перспектива
19:00 Останнє попередження
19:25 Концертна програма "Ме�
лодія двох сердець"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:40 Концертна програма "Ме�
лодія двох сердець"
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору "Умо�
ра"

Телеканал 1+1
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Любов та покарання" 
11:15 "Російські сімейні драми"
12:20, 13:30 Т/с "Костоправ"
14:35, 15:40 Т/с "Ціна життя"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та покарання" 
19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с "Ціна життя"
22:30 "Міняю жінку�8"
00:00 ТСН

Інтер
05:25 Т/с "Пасічник"
06:10 Т/с "Кулінар"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Жити далі"
12:00 Новини
12:30 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в Ук�
раїні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується кож�
ного"
19:05 Т/с "Пасічник"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Майор поліції"
23:20 Т/с "Кулінар"
00:25 Х/ф "Нічний рейс" 

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Лалалупси" 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всіх

12:00 Т/с "Одного разу в казці" 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Брати" 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" 
21:05 Країна У
22:10 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" 
00:30 Одна за всіх

ICTV
04:50 Факти
05:20 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Економічний інтерес
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Надзвичайні новини. Під�
сумки з К. Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:15 Анекдоти по�українськи
10:20 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�українськи
13:05 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
14:35 Т/с "Департамент"
16:35 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:10 Т/с "Департамент"
22:15 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
23:25 Х/ф "Білий тигр" 
01:40 Провокатор

СТБ
05:10 "Чужі помилки. Зміїне
прокляття"
05:55 "Все буде добре!"
07:25 "Неймовірна правда про
зірок"
09:20 Х/ф "Мрії з пластиліну" 
11:20 Х/ф "Zolushka.ru" 
13:50 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:00 "Врятуйте нашу сім'ю�2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Врятуйте нашу сім'ю�2"
23:25 "Кохана, ми вбиваємо ді�
тей"
02:05 Х/ф "Старий Новий рік"

Новий Канал
05:10 Teen Tіme
05:15 Будинки мажорів
06:15 Teen Tіme
06:20 М/с "Черепашки ніндзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Молодіжна команда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки ніндзя"
13:45 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без гро�
ша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Молодіжна команда"
21:00 Т/с "Кухня"
22:00 Т/с "Вороніни"
23:00 Знайти крайнього
00:20 Репортер

ТРК "УКРАЇНА"
06:00 Т/c "Адвокат" 
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c "Подружжя" 
09:00 Події
09:10 Т/c "Слід" 
10:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.
Ожирілі люди"
13:10 Т/c "Слід" 
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/c "Слід" 
18:00 Т/c "Поцілуй! Нова історія" 
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
20:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
22:00 Події дня
22:30 Т/c "Слід" 
00:15 Т/c "Мент у законі�6" 

УТ 1
06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Новини
06:15, 07:05, 08:05 Спорт
06:20, 07:10, 08:10 Погода
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Уряд на зв'язку з грома�
дянами
10:00 Пряме включення з Кабі�
нету Міністрів України
10:15 Т/с "Монте Крісто"
11:10 Не вір худому кухарю
11:40 Книга.ua
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:35 Х/ф "Вони йшли на Схід"
15:00 Новини (із сурдоперекла�
дом)
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:45 Щоденник ДПКЄ�2013
16:05 Українська пісня
16:55 Т/с "Тіні зникають опівдні" 
18:00 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдоперекла�
дом)
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Біатлон. Кубок світу. Інди�
відуальна гонка (жін.)
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Кроки на Захід
21:55 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору "Умо�
ра"

Телеканал 1+1
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Любов та покарання" 
11:15 "Російські сімейні драми"
12:20, 13:25 Т/с "Костоправ"
14:35, 15:40 Т/с "Ціна життя"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та покарання" 
19:30 ТСН
20:15, 21:20 Т/с "Ціна життя"
22:30 "Територія обману"
23:50 ТСН
00:05 "Тачки�2"

Інтер
05:25 Т/с "Пасічник"
06:10 Т/с "Кулінар"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Майор поліції"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в Ук�
раїні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується кож�
ного"
19:05 Т/с "Пасічник"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Майор поліції"
23:20 Т/с "Кулінар"
00:25 Х/ф "Всупереч долі" 

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Лалалупси" 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всіх
12:00 Т/с "Одного разу в казці"
12:55 Любов з майбутнього

13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Брати" 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" 
21:05 Країна У
22:10 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" 
00:30 Одна за всіх

ICTV
04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Економічний інтерес
06:45 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:15 Анекдоти по�українськи
10:20 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�українськи
13:05 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
14:25 Т/с "Департамент"
16:35 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:10 Т/с "Департамент"
22:15 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
23:25 Х/ф "Шість куль" 
01:55 Кримінальний облом

СТБ
05:40 "Чужі помилки. Вбити
вченого"
06:25 "Все буде добре!"
08:10 "Неймовірна правда про
зірок"
09:50 "Моя правда. Зважені та
щасливі. Жертви жіночого щас�
тя"
10:50 "Врятуйте нашу сім'ю�2"
13:50 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:00 "МайстерШеф�3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф�3"
02:05 Х/ф "Давній знайомий" 

Новий Канал
05:10 Teen Tіme
05:15 Будинки мажорів
06:15 Teen Tіme
06:20 М/с "Черепашки ніндзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Молодіжна команда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
10:55 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:20 М/с "Черепашки ніндзя"
13:40 М/с "Губка Боб"
14:25 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без гро�
ша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Молодіжна команда"
21:00 Т/с "Кухня"
22:00 Т/с "Вороніни"
23:05 Т/с "Світлофор" 
00:10 Репортер

ТРК "УКРАЇНА"
06:00 Т/c "Адвокат" 
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c "Подружжя" 
09:00 Події
09:10 Т/c "Слід" 
10:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.
Міс Всесвіт�2013"
13:10 Т/c "Слід" 
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/c "Слід" 
18:00 Т/c "Поцілуй! Нова історія" 
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
20:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
21:00 Т/c "Слід" 
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА. "Шахтар" � "Сосьєдад"
23:40 Т/c "Слід" 
00:30 Т/c "Мент у законі�6" 

Понеділок 
 25 листопада Вівторок 
 26 листопада Середа 
 27 листопада
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УТ 1
06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Новини
06:15, 07:05, 08:05 Спорт
06:20, 07:10, 08:10 Погода
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с "Таємниця старого мосту" 
10:20 Т/с "Монте Крісто"
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Д/ф "Академік Борис Патон.
Праця на все життя"
12:40 Х/ф "Іди і дивись"
15:00 Новини (із сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:40 Щоденник ДПКЄ�2013
16:00 Т/с "Таємниця старого мосту"
16:45 Т/с "Тіні зникають опівдні"
18:00 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдоперекладом)
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Останнє попередження
19:20 Біатлон.кубок світу.
Індивідуальна гонка (чол)
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 "Надвечір'я" з Т. Щербатюк.
25 років
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору "Умора"

Телеканал 1+1
06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Любов та покарання" 
11:20 "Російські сімейні драми"
12:25, 13:30 Т/с "Історія льотчика"
14:30, 15:40 Т/с "Ціна життя"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та покарання" 
19:30 "Телевізійна служба новин"
20:15, 21:20 Т/с "Ціна життя"
22:30 "Ілюзія безпеки. Згущенка на
олії"
23:50 ТСН
00:05 Х/ф "Біля моря" 

Інтер
05:25 Т/с "Пасічник"
06:10 Т/с "Кулінар"
07:00 Новини

07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Майор поліції"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:25 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в Україні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Пасічник"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Майор поліції"
22:25 Т/с "Кулінар"
00:30 Х/ф "Шоу Трумана"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Лалалупси" 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всіх
12:00 Т/с "Одного разу в казці" 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Брати" 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" 
21:05 Країна У
22:10 Віталька
23:25 Т/с "Секс і місто" 
00:30 Одна за всіх

ICTV
04:50 Факти
05:20 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Економічний інтерес
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:15 Анекдоти по�українськи
10:20 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�українськи
13:05 Т/с "Прокурорська перевірка"
14:30 Т/с "Департамент"
16:35 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:10 Т/с "Департамент"
22:20 Т/с "Прокурорська перевірка"
23:30 Х/ф "Вуличний боєць"
01:40 Кримінальний облом

СТБ
05:05 "Чужі помилки. На все заради
неї"

05:50 "Все буде добре!"
07:30 "Неймовірна правда про
зірок"
08:55 Х/ф "Мій принц" 
11:00 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
13:50 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:00 "Зважені та щасливі�3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі�3"
01:10 Х/ф "Отрути, або Cвітова
історія отруєнь"

Новий Канал
05:10 Teen Tіme
05:15 Будинки мажорів
06:15 Teen Tіme
06:20 М/с "Черепашки ніндзя"
06:35 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Молодіжна команда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки ніндзя"
13:45 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без гроша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Молодіжна команда"
21:00 Т/с "Кухня"
22:00 Т/с "Вороніни"
23:05 Т/с "Світлофор" 
00:05 Репортер

ТРК "УКРАЇНА"
06:00 Т/c "Адвокат" 
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c "Подружжя" 
09:00 Події
09:10 Т/c "Слід" 
10:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.
Позапланова вагітність"
13:10 Т/c "Слід" 
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/c "Слід" 
18:00 Т/c "Поцілуй! Нова історія" 
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
19:50 Футбол. Ліга Європи УЄФА.
"Генк" � "Динамо" (Київ)
22:00 Події дня
22:30 Т/c "Слід" 
00:15 Т/c "Мент у законі�6" 

УТ 1
06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:15, 07:05, 08:05 Спорт
06:20, 07:10, 08:10, 23:15
Погода
06:35 Хочу все знати
06:45, 08:20 Гість студії
07:20, 07:40 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:45 Тема дня
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с "Таємниця старого
мосту"
10:20 Т/с "Монте Крісто"
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 15:15, 18:50, 21:30
Діловий світ
12:15 Ток�шоу "Віра. Надія.
Любов"
13:05 Українського роду
13:25 Х/ф "Безсмертний
гарнізон"
15:20 Щоденник ДПКЄ�2013
15:40 Крок до зірок
16:20 Т/с "Таємниця старого
мосту"
17:10 Т/с "Тіні зникають опівдні"
18:40 Фінансова перспектива
19:15 Біатлон.кубок світу.
Спринт (жін)
21:00 Підсумки дня
21:40 Без цензури
22:05 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:45 Від першої особи
00:10 "Умора"

Телеканал 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніданок з
"1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05, 17:10 Т/с "Любов та
покарання" 
11:25 "Російські сімейні драми"
12:30, 13:30, 01:10 Т/с "Історія
льотчика"
14:35, 15:40 Т/с "Ціна життя"
16:45 "ТСН. Особливе"
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній Київ�2013"
22:15 "Супергерої "
23:20 Х/ф "Що коять чоловіки" 

Інтер
05:20 Т/с "Кулінар"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом"
09:10 Т/с "Майор поліції"
11:10, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Каневським"
13:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:10 "Давай одружимося в
Україні"
17:10 Т/с "Домробітниця"
18:05 Х/ф "Кохати не можна
забути"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Джейн Ейр"

ТЕТ
06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с "Лалалупси" 
07:00 Малята�твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" 
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Одного разу в казці" 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Брати" 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Ікона стилю
20:15 Х/ф "102 далматинці" 
22:20 Віталька
23:20 Т/с "Секс і місто" 

ICTV
06:15, 07:30 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм
10:15, 13:00 Анекдоти по�
українськи
10:20, 16:35 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:05, 21:55 Т/с "Прокурорська
перевірка"
14:30 Т/с "Департамент"
18:45 Факти. Вечір
20:00 Машина часу. Телепорт�
шоу
23:05 Максимум в Україні
23:35 Х/ф "Подвійний удар"
01:55 Х/ф "Погром у понеділок" 

СТБ
04:50 "Чужі помилки. Аварія"
05:35 Х/ф "Коханий за наймом" 

07:10 "Неймовірна правда про
зірок"
08:45, 15:55 Х/ф "Тільки ти" 
14:55 "Звана вечеря � 2"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:00, 22:40 "Національне
талант�шоу "Танцюють всі!�6"
23:35 "Куб�4"
01:05 Х/ф "До Чорного моря"

Новий Канал
06:15 Teen Tіme
06:20 М/с "Черепашки ніндзя"
06:35, 13:50 М/с "Губка Боб"
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00, 20:00 Т/с "Молодіжна
команда"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 17:55, 22:00 Т/с
"Вороніни"
13:25, 14:30 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки ніндзя"
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Дві дівчини без
гроша"
16:50 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
19:00, 00:05 Репортер
19:15 Абзац!
21:00 Т/с "Кухня"
23:05 Т/с "Світлофор" 

ТРК "УКРАЇНА"
06:00 Т/c "Адвокат" 
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c "Подружжя" 
09:00 Події
09:10 Т/c "Слід" 
10:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя"
13:10 Т/c "Слід" 
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/c "Слід" 
18:00 Т/c "Поцілуй! Нова
історія" 
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
22:00 Події дня
22:30 Т/c "П'ятницький. Глава
третя" 
23:30 Х/ф "Моє прізвище
Шилов" 
01:30 Т/c "Форс�мажори 2" 

Четвер 
 28 листопада П’ятниця 
 29 листопада

УТ 1
06:00 Підсумки
06:10, 08:05, 08:55, 09:00,
11:55, 22:35, 23:00 Погода
06:20 Концерт "Ми � діти твої,
Україно!"
08:15 Олімпійський виклик
08:30 Панянка та кулінар
09:05 Життя на рівних
09:15 Армія
09:30 Православний вісник
09:55 Моменти життя
10:55 Дорослі ігри
12:10 Х/ф "Гарячий сніг"
14:00 Театральні сезони. Тадей
Едер
14:55 В гостях у Д. Гордона
16:10 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
17:45 Український акцент
18:05 Слово регіонам
18:20 Золотий гусак
18:50 Дитяче Євробачення. Ми
перші
19:25 Щоденник ДПКЄ�2013
20:00 Фінал Міжнародного ди�
тячого пісенного конкурсу Єв�
робачення�2013
22:10 Підсумки дня
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:10 Концерт "Ми єдині"
01:20 Мегалот

Телеканал 1+1
06:35 М/ф "Феї. Утрачений
скарб" 
08:15 ТСН 
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі Бердс" 
10:05 М/ф "Вінні Пух і день тур�
бот" 
10:25 "Світське життя"
11:30 "Чотири весілля�1"
12:40 "Моя сповідь". "Алла Пу�
гачова"
14:00 "Міняю жінку�8"
15:30 М/ф "Маша і ведмідь" 
15:50 М/ф "Ну, стривай!" 
16:20 "Вечірній Київ�2013"
18:30 "Розсміши коміка�4"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Висоцький. Дякую,

що живий" 
00:15 Х/ф "Дім для хижака" 

Інтер
05:15 "Шустер Lіve"
09:00 "Все для мами"
10:00 Д/ф "Володимир Мень�
шов. Режисер свого часу"
11:00 Х/ф "Любов і голуби"
13:10 Х/ф "Кохати не можна за�
бути"
15:10 Міжнародний фестиваль
гумору "Юрмала�2012"
18:00 Т/с "Птах у клітці" 
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Птах у клітці"
22:30 "Велика Різниця по�укра�
їнськи"
23:30 Х/ф "Будинок на краю" 
01:25 Х/ф "Настоятель�2" 

ТЕТ
06:00 М/ф "Як козаки..." 
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�код" 
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідниця" 
10:05 М/с "Вперед, Дієго, впе�
ред!" 
10:40 М/ф "Астерікс із Галії" 
12:00 Т/с "Ксена � принцеса�во�
їн" 
15:55 Х/ф "101 далматинець" 
18:00 Х/ф "102 далматинці" 
20:00 Країна У
21:05 Т/с "Вісімдесяті" 
22:10 Велика різниця
00:20 Х/ф "Катакомби" 

ICTV
06:25 Х/ф "Вуличний боєць"
08:25 Зірка YouTube
09:35 Дача
10:05 Квартирне питання
11:00 За кермом
11:35 ПуТЬОва країна
12:20 Х/ф "V Центурія"
14:25 Т/с "Під зливою куль"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини. Під�
сумки з К. Стогнієм
20:00 Х/ф "Сволота" 

22:05 Х/ф "Ворошиловський
стрілець"
00:10 Х/ф "Параграф 78" 

СТБ
05:35 Х/ф "До мене, Мухтаре!"
06:55 "Караоке на Майдані"
07:50 "Їмо вдома"
09:00 "Все буде смачно!"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
11:10 "Національне талант�шоу
"Танцюють всі!�6"
14:10 "Зважені та щасливі�3"
19:00 "Х�Фактор�4"
21:50 "Таємниці Х�фактора. Без
права на слабкість"
22:50 "Х�Фактор�4. Підсумки
голосування"
00:10 "Детектор брехні�4"

Новий Канал
06:10 Ревізор
07:10 Війна світів. Ревізор про�
ти Шефа
11:00 Уральські пельмені
12:05 Шурочка
13:05 Руді
14:05 Дорослі, як діти
15:05 Вже котрий день
16:10 Про що говорять тварини
17:35 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Три богатирі на да�
леких берегах"
19:50 Х/ф "Гаррі Поттер і Орден
Фенікса"
22:35 Х/ф "Божевільна їзда" 
00:45 Х/ф "Місс Ніхто" 

ТРК "УКРАЇНА"
07:00 Події
07:10 Х/ф "Він, я та його друзі" 
09:20, 10:00 Т/c "Інтерни" 
11:00 1 за 100 годин
12:00 Т/c "Адвокат" 
15:00 Х/ф "Карусель" 
17:00 Т/c "Багаття на снігу" 
19:00 Події
19:20 Т/c "Багаття на снігу" 
21:20 Т/c "Любов з пробірки" 
23:30 Х/ф "Королева льоду" 
01:30 Хто гідний більшого?

Субота 
 30 листопада

УТ 1
06:00, 07:00, 08:50 Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Криве дзеркало
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Ток�шоу "Дружина"
08:50 Погода
09:00 Шеф�кухар країни
09:50 Околиця
10:15 Подорожуй світом з Ю.
Акуніною
10:40 Як Ваше здоров'я?
11:30 Крок до зірок
12:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жін.)
13:30 Золотий гусак
13:55 Баскетбол. Чемпіонат
України. Суперліга
15:55 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
16:50 Погода
16:55 Караоке для дорослих
17:50 Маю честь запросити
18:40 Діловий світ. Тиждень
19:20 Вечір пам'яті Народно�
го артиста України Назарія
Яремчука
20:30 Ми хочемо, щоб ви зна�
ли
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:55 Політтеатр
22:15 Концертна програма
"Здрастуй, рідне село"
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський виклик
23:55 Концерт "Ми єдині"
01:20 Підсумки тижня

Телеканал 1+1
06:10 Х/ф "Шістнадцять ба�
жань" 
07:50 М/ф 
08:25 ТСН
09:00 "Лото�забава"
10:00 "Смакуємо"
10:40 Х/ф "Сусіди" 
19:30 "ТСН�Тиждень"
20:15 "Битва хорів"
22:15 "Світське життя"
23:20 "Що? Де? Коли?�2"
00:25 Альманах українських
короткометражних фільмів

Інтер
04:55 "Велика Різниця по�ук�
раїнськи"
05:40 Х/ф "Любов і голуби"
07:30 "Юрмала�2012"
09:25 "Школа доктора Кома�
ровського"
10:00 "Орел і Решка. Назад у
СРСР"
11:00 "Осіння кухня"
12:00 Т/с "Школа для товсту�
нок"
16:05 Х/ф "Лісове озеро"
18:00 Шоу "Одна родина"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Диван для самот�
нього чоловіка"
01:00 Х/ф "У стилі джазу"

ТЕТ
06:00 М/ф "Як козаки олімпій�
цями стали" 
06:25 М/ф "Астерікс із Галії" 
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" 
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідниця" 
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" 
10:40 М/с "Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка" 
11:30 М/ф "Воруши ластами�
2. Утеча з раю" 
13:25 Х/ф "101 далматинець" 
15:30 Х/ф "Школа супергеро�
їв" 
17:40 Даєш молодь!
18:45 Країна У
19:50 Віталька
20:55 Т/с "Вісімдесяті" 
22:00 Зупиніть, я закохалась!
00:00 Х/ф "Індиго" 

ICTV
05:10 Факти
05:25 Світанок
06:50 Квартирне питання
07:40 Анекдоти по�українськи
08:00 Дача
08:45 Х/ф "Подвійний удар"
11:00 Козирне життя
11:45 Так$і
12:10 Машина часу. Телепор�
т�шоу
14:10 Х/ф "V Центурія"
16:40 Х/ф "Ворошиловський

стрілець"
18:45 Факти тижня з О. Соко�
ловою
19:55 Наша Russіa
20:30 ПуТЬОва країна
20:50 Х/ф "Бригада. Наща�
док"
23:00 Х/ф "Сволота" (2)
01:10 Х/ф "Прямий контакт" 

СТБ
05:45 Х/ф "Казка про царя
Салтана"
07:05 "Їмо вдома"
08:30 "МайстерШеф�3"
09:00 "Все буде смачно!"
10:00 "Караоке на Майдані"
11:00 "МайстерШеф�3"
14:45 "Х�Фактор�4"
19:00 "Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок"
21:15 "Один за всіх"
22:30 Х/ф "Ніколи не забуду
тебе"
00:50 Х/ф "Коханий за най�
мом"

Новий Канал
05:15 Україна чудес
06:45 Ревізор
07:45 Церква Христова
08:00 Х/ф "Уривки"
09:40 Співай, якщо зможеш
11:25 Божевільний автостоп
12:10 Х/ф "Гаррі Поттер і Ор�
ден Фенікса"
15:00 М/ф "Три богатирі на
далеких берегах"
16:45 Т/с "Кухня"
19:30 Війна світів. Ревізор
проти Шефа
21:20 Х/ф "Шопо�коп"
23:10 Х/ф "Тачка 19" 
01:00 Х/ф "Нескінченний світ" 

ТРК "УКРАЇНА"
06:40 Події
07:00 Х/ф "Карусель" 
09:00 Світ на смак
10:00, 11:00 Таємниці зірок
12:00 Т/c "Багаття на снігу" 
16:00, 17:00, 18:00 Т/c "Інтер�
ни" 
19:00 Події тижня
20:00 Як дві краплі
23:30 Великий футбол
01:20 Х/ф "Моє прізвище Ши�
лов" 

Неділя 
 1 грудня
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КиєвоAСвятошинський районний відділ
ГУМВС України в Київській області

запрошує на денну форму навчання до вищих нав�
чальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
за державним замовленням громадян України, які в
2014 році закінчують навчання у загальноосвітній шко�
лі, з подальшим проходженням служби в органах внут�
рішніх справ.

Кандидатам надається можливість обирати для всту�
пу навчальний заклад системи МВС України за будь�
якою спеціальністю.

"Правоохоронна діяльність" та "Правознавство":
� Національна академія внутрішніх справ; 
� Харківський національний університет внутрішніх

справ;
� Дніпропетровський державний університет внут�

рішніх справ  
� Луганський державний університет внутрішніх

справ;
� Донецький юридичний інститут МВС України;
� Львівський державний університет внутрішніх

справ;
� Одеський державний університет внутрішніх справ.
"Військове управління", "Автомобільний транA

спорт", "Інженерна механіка", "Менеджмент", "ФіA
лологія":

� Академія внутрішніх військ МВС України.
"Правознавство":
� Національний університет "Юридична академія

України імені Ярослава Мудрого";
� Національний університет "Одеська юридична ака�

демія". 
За детальною інформацією звертатися за адреA

сою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 88 або за телефоA
нами: (044) 401A60A88, 097A262A63A75, 

098A303A44A02, 050A559A88A10. 

НАВЧАННЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ 

МВС УКРАЇНИ

Про затвердження конкурсної комісії  з приватизації
майна комунальної власності територіальної громади
м. Боярка

Відповідно до Закону України "Про приватизацію невели�
ких державних підприємств (малу приватизацію)", Закону
України від 13 січня 2012 року № 4336�VI "Про внесення
змін до деяких законів України з питань приватизації щодо
реалізації положень Державної програми приватизації на
2012�2014 роки", Наказу Фонду державного майна України
від 02.04.2012 № 439, Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні" та "Положення про порядок організації
та проведення відчуження майна комунальної власності те�
риторіальної громади м. Боярка" від 15.08.2013 р. №
35/1539, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад конкурсної комісії з приватизації

майна комунальної власності територіальної громади м.
Боярка (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника відповідного напрямку.

В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. А. СКОЧКО

Затверджується:
до рішення виконавчого комітету БМР

від 12.11.2013р. № 63/3

СКЛАД
конкурсної комісії з приватизації майна

комунальної власності територіальної громади
м. Боярка

1. Голова комісії:
Заступник міського голови � Кухарець В. А.
2. Заступник голови комісії:
Зав. фінансово�економічним відділом � Балуєва О. М.
3. Секретар комісії:
Головний спеціаліст з економічних питань � Петруха О. А.
Члени комісії:
4. Керуюча справами � Рябошапка М. А.
5. Головний  спеціаліст з комунальних питань � Мазурець В. В.
6. Зав. Юридичним відділом � Маруженко Л. В.
7. Спеціаліст І кат. з економічних питань � Клєпікова Т. Т.
8. Депутат БМР � Мірзаєв А. Н.
9. Депутат БМР � Чмут Є. В.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 63/3 
від  12 листопада 2013 року                        м. Боярка

Про затвердження графіку 
підготовки до продажу об'єктів приватизації
комунальної власності територіальної громади м. Боярка

Відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих дер�
жавних підприємств (малу приватизацію)", Закону України від 13 січ�
ня 2012 року № 4336�VI "Про внесення змін до деяких законів Украї�
ни з питань приватизації щодо реалізації положень Державної прог�
рами приватизації на 2012�2014 роки", Наказу Фонду державного
майна України від 02.04.2012 № 439, Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", та "Положення про порядок організації
та проведення відчуження майна комунальної власності територі�
альної громади м. Боярка" від 15.08.2013 р. № 35/1539, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік підготовки до продажу об'єктів комунальної
власності територіальної громади м. Боярка (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступни�
ка відповідного напрямку.

В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. А. СКОЧКО

Затверджено:

до рішення виконавчого комітету БМР

від 12.11.2013 р. № 63/4

ГРАФІК
підготовки до продажу об'єктів приватизації

комунальної власності територіальної громади м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 63/4 
від  12 листопада 2013 року                                            м. Боярка

Про демонтаж тимчасових будівель та
споруди в м. Боярка

Відповідно до протоколу постійної депутатської
комісії Боярської міської ради з питань житлово�
комунального господарства, енергозбереження
та благоустрою № 45 від 28.08.2013р., протоколів
комісій № 1, № 2 від 19.09.2013 р., 03.10.2013 р.,
про демонтаж тимчасових будівель та споруд у м.
Боярка, керуючись Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Законом України "Про
благоустрій населених пунктів", Правилами бла�
гоустрою території м. Боярка, затвердженими рі�
шенням Боярської міської ради № 14/701 від
24.11.2011 р., � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Демонтувати самочинно встановлений гараж
на прибудинковій території багатоквартирного
житлового будинку в м. Боярка по вул. Крупської,
57/5, гр. Літінським В.В.

2. Демонтувати самочинно встановлений гараж
на прибудинковій території багатоквартирного
житлового будинку в м. Боярка по вул. Білогород�
ській, 27.

3. Демонтувати самочинно встановлений гараж
в охоронній зоні ТП у м. Боярка по вул. Пролетар�
ській, 71/9, гр. Ковальською Г.В.

4. Демонтувати самочинно встановлені гаражі
на землях загального користування в м. Боярка,
по вул. Полярній, 29 (прибудинкова територія ба�
гатоквартирного житлового будинку по вул. Вол�
гоградська, 20).

5. Демонтувати самочинно встановлені парка�
ни на землях загального користування в м. Бояр�
ка по вул. М. Лисенка, № 19, № 21, № 23, № 25, №
27, № 29, № 31, № 33, № 35.

6. Доручити КП "Боярське головне виробниче
управління житлово�комунального господарства"
здійснити демонтаж вищезазначених об'єктів
згідно з чинним законодавством.

7. Контроль за виконанням даного рішення пок�
ласти на заступника міського голови, згідно з
розподілом функціональних обов'язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 

від 8 жовтня 2013 року                 м. Боярка

Про демонтаж тимчасових будівель та
споруд у м. Боярка

Відповідно до протоколу комісії по демонтажу
тимчасових будівель та споруд № 3 від 11.11.2013
р., про демонтаж тимчасових будівель та споруд у
м. Боярка, керуючись Законом України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", Законом України
"Про благоустрій населених пунктів", Правилами
благоустрою території м. Боярка, затвердженими
рішенням Боярської міської ради № 14/701 від
24.11.2011 р., � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Демонтувати самочинно встановлені гаражі на
прибудинковій території багатоквартирного житло�
вого будинку в м. Боярка по вул. Ворошилова, 23

2. Демонтувати самочинно встановлені гаражі на
прибудинковій території багатоквартирного житло�
вого будинку в м. Боярка по вул. Крупської, 57/5.

3. Демонтувати самочинно встановлені гаражі на
прилеглій території гуртожитку в м. Боярка по вул.
Білогородській, 134.

4. Доручити КП "Боярське головне виробниче уп�
равління житлово�комунального господарства"
здійснити демонтаж вищезазначених об'єктів згід�
но з чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням даного рішення пок�
ласти на заступника міського голови, згідно з роз�
поділом функціональних обов'язків.

В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                          В. А. СКОЧКО  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 66/15

від 12 листопада  2013 року           м. Боярка

Дата Зміст Відповідальні

12� 15
листопада

проведення моніторингу підприємств �
організаторів аукціонів по відчуженню
майна
Підготовка та подання рішень на сесію
БМР про затвердження експертних
оцінок відчужуваного майна 

Балуєва О.М., 
Петруха О.А.

20
листопада

затвердження на сесії Боярської міської
ради експертних оцінок.

Кухарець В.А.

21
листопада

укладання договорів з організатором
аукціонів. Направлення оголошень в

газету про проведення аукціонів.

Кухарець В.А.,
Богуславський В.П., 

Петруха О.А.

13 грудня проведення аукціонів. Організатор
аукціонів по

відчуженню майна

16 � 20
грудня

Затвердження на сесії  Боярської
міської ради рішення "Про продаж за

результатами організації та проведення
аукціону (конкурсу).Підписання та

нотаріальне посвідчення договорів.

Керівники
підприємств

ЩИРО ВІТАЄМО 
з 90Aріччям 

ЛУКАШОВУ
Марію Петрівну

та

БУЙВОЛ
Лідію Павлівну

Сердечно зичимо міцного
здоров'я, миру, щедрої долі, 

сили та наснаги в усіх
справах.

З повагою, Боярська міська організація інвалідів війни,
Збройних Сил та учасників бойових дій

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ! �������	�� �	����
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Про встановлення скоригованої вартості на
відшкодування витрат за спільне використання
комунального майна КП "Боярське ГВУЖКГ"
інтернет�провайдерами в м. Боярка
Розглянувши лист начальника КП "БГВУЖКГ" В. П. Богуславського про

встановлення вартості відшкодування витрат за спільне використання кому�
нального майна інтернет�провайдерами в м. Боярка за одного споживача та
за одну залізобетонну опору в 2013 році, керуючись пп. 2, п. а. і пп. 2, п. б ст. 28
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи подані
розрахунки вартості відшкодування витрат за спільне використання комуналь�
ного майна (місць загального користування в житлових будинках) інтернет�
провайдерами в м. Боярка за одну квартиру на місяць та за одну залізобетон�
ну опору ліній електропередач в місяць, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити КП "Боярське ГВУЖКГ" скориговану вартість відшкодуван�
ня витрат:

� за спільне використання комунального майна (місць загального корис�
тування в житлових будинках) інтернет�провайдерами за одного споживача
� 3,29 грн. за одну квартиру на місяць.

� за спільне використання комунального майна (залізобетонні опори ліній
електропередач) інтернет�провайдерами за одну опору � 3,26 грн. за 1 опо�
ру на місяць.

2. Зобов'язати начальника КП "Боярське ГВУЖКГ" В.П. Богуславського:
� дотримуватись вимог Закону України "Про житлово�комунальні послу�

ги";
� надавати щомісячний звіт до міськвиконкому про надходження коштів

за відшкодування та їх використання згідно переліку робіт з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій.

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступ�
ника міського голови В. А. Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта A рішення

виконавчого комітету Боярської міської ради "Про
встановлення скоригованої вартості на відшкодування витрат

за спільне використання комунального майна КП "Боярське
ГВУЖКГ" інтернетAпровайдерами в м. Боярка". 

Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно до ст. 9 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних
осіб, їх об'єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта �
проекту рішення виконавчого комітету Боярської міської ради "Про
встановлення скоригованої вартості на відшкодування витрат за спільне
використання комунального майна КП "Боярське ГВУЖКГ" інтернет�
провайдерами в м. Боярка". 

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні".

Строк дії регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього
змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта � газета "Боярка�інформ". 
Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись

безпосередньо у каб. № 10 Боярської міської ради (м. Боярка, вул.
Білогородська,13) щоденно з 08:00 до 17:00, тел.41�550.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються
письмово протягом місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за
адресою: КП "Боярське ГВУЖКГ": м. Боярка, вул. Леніна, 30 (планово�
економічний відділ), тел.: 46�924.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА      ПРОЕКТ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 

від   грудня  2013 року          м. Боярка



КНИЖКА ЧЕКАЄ СВОГО ЧИТАЧА
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22 листопада 2013 року 9999ЗЗЗЗввввееееррррннннііііттттьььь    ууууввввааааггггуууу
Договір про ЗВТ з ЄС за�

снований на взаємовигідних
умовах. Українці одержать
безліч порівняно недорогих і
якісних європейських товарів,
а український бізнес почне ос�
воювати європейський ринок.
Але для того, щоб працювати
на цьому ринку, нашим під�
приємцям доведеться модер�
нізувати виробництво, підви�
щити якість продукції, розши�
рити штати (а це нові робочі
місця), запроваджувати сучас�
ні технології.

"Звичайно, перехід до єв�
ростандартів � справа не най�
простіша. Будуть проблеми,
але ми можемо їх вирішувати.
Адже модернізація потрібна
насамперед нам самим", �
розмірковує підприємець з
Боярки Микола.

У Росії кажуть, що в разі поя�
ви у 2014 році зони вільної тор�
гівлі Україна�ЄС Митний союз

буде змушений захищати свої
ринки від "напливу дешевих
європейських товарів з Украї�
ни". Такий підхід не так захи�
щає національного російського
виробника, як суперечить логі�
ці � якщо наші товари дешев�
ше, чому бізнес має від них від�
мовлятися? Адже це зашко�
дить пересічним росіянам.

"Дійсно, Україні доведеться
пережити певні економічні
труднощі після підписання
угоди про асоціацію з ЄС, в то�
му числі внаслідок реакції
Росії. Але через санкції щодо

України Росія і сама зазнає
економічних втрат. Якщо ро�
сійський споживач зацікавле�
ний в українських товарах, і він
їх не отримує � це вже втрати",
� вважає експерт Анатолій
Шевченко.

Росіяни побоюються можли�
вого реекспорту європейських
товарів через територію Украї�
ни до країн Митного союзу.
Але ця проблема вирішується
просто. Буде достатнім на
кордоні з Росією перевіряти
сертифікати, що вказують на
країну, де виробили товар. То�

му у Києві переконані, що спів�
праця і з ЄС, і з МС можлива.
За словами прем'єр�міністра
України Миколи Азарова, "під�
писання угоди про асоціацію
між Україною і ЄС не повинно
бути перешкодою для співпра�
ці з Митним союзом, а має ак�
тивізувати наше співробітниц�
тво", повідомляє ForUm.

"Росія також одержить пере�
ваги від інтеграції країн Схід�
ного партнерства у ширшу єв�
ропейську економіку", � вва�
жає єврокомісар з питань роз�
ширення та європейської полі�

тики Штефан Фюле, якого ци�
тує "Главком".

За його словами, Євросоюз
готовий допомогти Україні.
"Якщо наші партнери стають
об'єктом невиправданого тис�
ку будь�якої сторони, включа�
ючи, звичайно ж, тиск Росії, і
якщо це пов'язано з їхнім
прагненням підписати або па�
рафувати угоду про асоціацію
з ЄС, Євросоюз повинен знай�
ти можливість відшкодувати
їхні втрати", � заявив євроко�
місар.

Вже наступного року ці події,
що відбуваються ніби у верхах,
дійдуть до кожного мешканця
України і Києво�Святошин�
ського району. Країна не лише
одержить європейські недо�
рогі товари, їй доведеться жи�
ти за новими для неї європей�
ськими правилами. І з часом
ми побачимо зовсім іншу, єв�
ропейську Україну. 

Анатолій Ануфрієв

ВИГРАЄ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ
Вперше з моменту здобуття Україною незалежності Європа сприймає нашу

країну як партнера. Угода про асоціацію з ЄС включає також договір про
всеосяжну зону вільної торгівлі з Євросоюзом (ЗВТ), який позитивно

позначиться на розвиткові української економіки.

Захід було сплановано та�
ким чином, що учасники мали
відвідати певні станції із сим�
волічними назвами. 

Приміром, станція "Пра�
вильне харчування" спонукала
учасників задуматися над
тим, що здоров'я залежить від
правильного харчування. 

Станція "Фізичне наванта�
ження" передбачала зна�
йомство та інструктаж зі скан�
динавською ходою. Пантомі�
ма у виконанні учасників туру,
поділених на дві команди, зак�
ликала сказати "Ні!" шкідли�
вим звичкам. "Вода � джерело
життя" містила інформацію
про важливість споживання
чистої води та необхідність
поповнювати водний баланс
організму. Учасники пригоща�
лися трав'яним чаєм зі спеція�
ми. На завершення туру � від�
відини станції "Гарний нас�
трій" та "Позитивний погляд".
Тут учасники мали можливість
виконати загальний танець.

Як розповіла одна з керівни�
ків клубу "Wellness" Світлана
Камінська, основною його іде�
єю є пропагування здорового
способу життя та активного
довголіття серед жителів на�
шого міста, а також ознайом�
лення з оздоровчим фітнесом

(скандинавською ходою). 
Зустрічі учасників клубу від�

буваються на базі Центру со�
ціально�психологічної реабілі�
тації. Скандинавська хода � це
особливий вид фітнесу, в яко�
му використовуються спеці�
альні палиці, схожі на лижні.
Це легкий шлях для покра�
щення фізичного стану, неза�
лежно від віку, статі та загаль�
ної фізичної підготовки. 

Її колега Таїса Печерська
розповідає: "Понад 20 років у
багатьох європейських краї�

нах скандинавська хода � над�
звичайно популярний вид оз�
доровлення. Він дозволяє ук�
ріпити всі м'язи та суглоби,
спину, вирівняти поставу, поз�
бутися остеохондрозу та
сприяє зменшенню ваги, а та�
кож є хорошим методом кар�
діотренування. Заняття цим
видом здорового способу
життя проводяться в середу
та суботу з 9:00 у парку ім.
Шевченка на стадіоні "Зеніт".
Тож запрошуємо усіх охочих
приєднуватися".

ДО ЗДОРОВ’Я � СКАНДИНАВСЬКОЮ ХОДОЮ
17 листопада члени клубу здорового способу життя та активного довголіття
"Wellness" провели оздоровчий захід: "Здорова родина � щаслива країна!"

«Легалізація заробітної
плати»

Такою була тема засіA

дань робочої групи ДПІ у

Дарницькому районі ГУ

Міндоходів у м. Києві

спільно з Дарницькою

РДА

Одним із головних питань,
розглянутих на засіданнях,
було підвищення заробітної
плати до середнього рівня
по галузі, збільшення над�
ходжень податку з доходів
фізичних осіб до бюджету та
недопущення запроваджен�
ня на підприємстві схем
ухилення від сплати подат�
ків. Так, за період з 1 листо�
пада до 11 листопада 2013
року спільно з комісією,
створеною при райдержад�
міністрації за участю пред�
ставників ДПІ у Дарницько�
му районі ГУ Міндоходів у м.
Києві та представників ін�
ших загальнообов'язкових
фондів, було проведено 3
засідання з керівниками під�
приємств щодо погашення
заборгованості по заробіт�
ній платі. По вищевказаних
підприємствах постійно
проводиться моніторинг
рівня виплачених доходів
працівникам підприємства
та надходжень до бюджету
податку з доходів фізичних
осіб.

Міністерство доходів 

і зборів України 

подовжило термін дії

посилених сертифікатів

ключів до двох років

З 1 листопада 2013 року
посилені сертифікати ключів
формують строком дії до
двох років. Електронні клю�
чі, видані раніше, продовжу�
ють діяти один рік. 

Ключі цифрового підпису
можна безкоштовно отри�
мати у будь�якому Центрі
обслуговування платників,
незалежно від місця реєс�
трації. 

Кому не потрібно 

подавати звіт 

з єдиного внеску?

Юридичні особи, які не ви�
користовують працю фізич�
них осіб на умовах трудово�
го договору (контракту), звіт
до органів доходів і зборів
не подають. 

Суб'єкти господарювання
� фізичні особи зобов'язані

подавати звіт незалежно від
того, чи ведуть вони підпри�
ємницьку діяльність, чи ні. 

Ця норма не поширюється
на фізичних осіб�підприєм�
ців, які обрали спрощену
систему оподаткування та є
пенсіонерами за віком або
інвалідами і отримують від�
повідно до законодавства
пенсію або соціальну допо�
могу. Такі особи звільняють�
ся від подання звітності з
єдиного внеску, і, відповід�
но, звільняються від його
сплати за себе.

Припинено злочинну діA

яльність торгівця рибою

У листопаді цього року в
ході відпрацювання у вста�
новленому законом порядку
інформації про можливі по�
рушення норм діючого по�
даткового законодавства,
співробітниками оператив�
ного управління та слідчим
відділом фінансових розслі�
дувань Державної податко�
вої інспекції у Дарницькому
районі Головного управління
Міндоходів у м. Києві було
виявлено "спритника", який
незаконно заробляв на рибі.
Він купував у імпортерів за
готівку значні партії риби та
морепродуктів, а потім реа�
лізовував через оптово�роз�
дрібні склади. При цьому
об'єми операцій з реалізації
продукції за готівку значно
перевищували допустимі
норми для суб'єкта підпри�
ємницької діяльності � фі�
зичної особи, що перебуває
на другій групі спрощеної
системи оподаткування.
Тільки за 2013 рік сума про�
дажу товарів перевищила
30 мільйонів гривень.

У результаті злочинної ді�
яльності, направленої на
ухилення від сплати подат�
ків, цей приватний підприє�
мець ухилилився від сплати
податків на загальну суму
понад 8 млн. грн. 

Слідчим відділом фінансо�
вих розслідувань Державної
податкової інспекції у Дар�
ницькому районі Головного
управління Міндоходів у
м. Києві матеріали внесено
до Єдиного реєстру досудо�
вих розслідувань та відкри�
то кримінальне проваджен�
ня за ознаками злочину пе�
редбаченого ч.3 ст. 212 Кри�
мінального кодексу України.

-- Фахівці ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів 
у м. Києві інформують:

Боярська бібліотека № 2 для дорос�
лих, яка розташована по вул. Молодіжній,
77 � одна з чотирьох книгозбірень міста. Її
книжковий фонд нараховує близько 20 ти�
сяч видань. Для зручності відвідувачів уся
література систематизована у певних ка�
талогах. 

За ініціативою працівників бібліотеки тут
проводяться зустрічі з митцями, літерато�
рами рідного краю, відбуваються презен�
тації нових видань та книжкові виставки. 

Бібліотека працює щодня з 11:00 до
19:00, вихідні A неділя та понеділок.
Користування книжковим фондом A
безкоштовне. 

«Сила літератури � у вмінні розказувати історії. Література не є
іміджмейкером, тому не варто створювати ідеали на її основі. Щоб потім не
розчаровуватися. 

Але водночас книжка, як кажуть китайці, � це вчитель, який ніколи не
відмовить. А тому, коли реальне життя тобі не подобається, можна
поринути у світ, сконструйований уявою людини ХVІ, ХІХ, ХХ століть.
Пам'ятаючи, що світ літератури не перекриває життя, а життя може інколи
програвати літературі».

Дмитро Дроздовський, кандидат філологічних наук,
головний редактор журналу «Всесвіт»
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Радянська влада наділила на кожно�
го члена сім'ї по десятині, тож було до
чого докласти рук. Жито, льон, телята,
свині, різна птиця � жили добре. Батько
Улян мисливством займався, мати на
станку ткала, був садок гарненький, а в
кінці наділу, в низині серед берізок чи�
мала копанка, де плюскотіла риба. Під
час колективізації обдерли селян до
нитки: забрали худобу, весь інвентар.
Коли Улян відмовився вступати до ко�
муни, то кругом хати оборали і живи, як
хочеш. Мусив іти. 

Дід Іван малює спогади, сонцем за�
ливає картину. Затінив солом'яну стрі�
ху. Ось і димар з цівочкою диму від пе�
чі, що біліла десь у хаті, розцяцькована
орнаментом і пахкотіла усілякою сма�
котою, яку готували вправні мамині ру�
ки. І діду аж запахло, але вже у 33�му
навіть миші не шкреблися. 

Ранньою весною зайшли до хати троє
на чолі з Юхимом Білявським, котрого в
народі називали "сучкою". Вони перет�
русили все, забрали останню торбинку
із зерном. Пізніше Юхим став головою
колгоспу. Меланка пекла коржі з жолу�
дів: гіркі, терпкі, здається, й справді ду�
бові, та мусили їсти. Варила суп з горо�
биного щавлю, для густоти додавала
молоденьке листя з дерев, лободу…

Біля сараю дід Іван домальовував
свинку в загородці і раптом згадав, як
плакала мати, не знаючи, чим нагоду�
вати дітей, і як в нічне вікно постукав
батько, приволікши впольовану свиню.
Всім дітям наказали нікому не розпові�
дати про здобич, бо м'ясо заберуть, а
тата до тюрми відправлять. 

На обрії дід малював ліс, який допо�
магав людям пережити голодні часи.
Туди, здебільшого вночі, прокрадався
й Улян, бо полювати не дозволяли. Хо�
див на зайця. Ось тоді молоденький
березнячок і заманив його, щось там
зашурхотіло. Поліз у чагарник і напо�
ровся на дику свиню з виводком. Ду�
мати ніколи � вистрілив, але дріб лише
роздратував звірину і та кинулася на
мисливця. Улян вмить виліз на моло�
деньку берізку, та свиня зі злості пе�
регризла стовбурець і вже з падаючої
деревинки чоловік побіг до другої. Де ті
сили й взялися.І раз � і вже зверху. А ця
"архаровка" знову гризти, але ікла
якось застрягли і вона, туди�сюди пос�
микавшись, притихла, виваливши пу�
зо. Мабуть, збиралася із силами. Улян

швиденько зліз, перезарядив рушницю
саморобною кулею і добив свинюку. 

Він тішився, наперед знаючи, як рідні
зрадіють дорогоцінній ноші. І голод
трохи послабив свої лещата. Їжа � це
життя. В літню пору людей виручала
природа. Старші брати і сестри Вані
працювали у колгоспі, трирічна Олечка
хворіла, а він з Васьком допомагали
вдома. Окрім малої, кожен міг десь

щось смикнути: жменю зеленого
жита � потер у руках і до рота, їли
цвіт липи й акації жменями. Ваня
в пітьмі лазив на поле красти
ледь налиті бурячки, з'їдалося
відразху з гичкою. Ходили з роз�
дутими животами, а як побіжиш,
то булькало щось всередині. 

Одного ранку одинадцятиліт�
ній Ванько, прокинувшись на пе�
чі, не почув стогону маленької
Олі, що спала поруч. Він бачив
лише відкриті очі на худенькому
личку і непорушне, зменшене до
ляльковості, тіло. Коли вона на�
родилася, батьки сміялися, що
оце Бог послав на старість роз�
раду, а вже як хоронили, то пита�
ли у неба: "Де ж ти, Боже?". 

Чим сумніші виринали спога�
ди, тим більше освітлював дід
Іван стіни хати, блистіли сонцем
віконця, бо для нього за тими
шибками, зараз ще всі живі і не
знають, які страшні випробуван�
ня на них чекають: розорення,
голод, війна і їхній острівець на�
дій і затишку згорить у вогні ли�
холіття… 

Влітку 1945 року Іван віз моло�
ду дружину до батьків у Велику

Цвілю. Сталося так, що, вилізши на
платформу товарного поїзда, сіли по�
руч інваліда. Той, почувши розмову мо�
лодят, кинувся обіймати Івана. Це був
материн брат, дядько Харитон. Страш�
ну історію він їм повідав. 

Восени 42�го через село пройшов
партизанський загін Ковпаківців, зали�
шивши дев'ятеро вибракуваних коней і

шість поломаних возів. Староста
Мельник все це роздав найбіднішим.
Бондарчук Василь побачив, що той ве�
де кудись останнього коня, та давай
просити для себе. Мельник вперся:
"Ні, це буде для Наталки Кожухівни, в
неї чоловік на фронті і троє дітей ма�
лих, а ти й так маєш пару коней". І оця
скотина Шебетя, так дражнили Василя
по�вуличному, не полінувався і попер
25 кілометрів аж у Ємільчин, де знахо�
дилася комендатура, й доніс на ста�
росту, що той знається з партизанами. 

І помчало на Цвілю декілька машин
карателів. Побачивши навалу фашис�
тів, люди кинулися по домівках. Німці
зайшли спочатку у двір до Мельника,
поставили його, дружину, троє дітей у
рядок й підпалили стріху. А тут як поча�
ло бахкати, значить, ховав зброю, і
розстріляли. Отак всеньке село обій�
шли. Виганяли в чому були, ставили
рядочком і дивились, як горить твоя
хата: якщо не стрельнуло, лишали жи�
вими. 

Не оминули й Бондарчука і, хоча він
теж начебто постраждав, селяни не
пробачили зради і забили Шебетю до
смерті. А це ж була осінь. Зима ось�ось
на голови сипоне. Хто як міг, так і вижи�
вав. Кому не було куди йти, викопували
землянки. Батьки Іванові видлубали
собі якусь нішу, натягали лахміття і не
встигли зліпити грубку, як захворіли.
Там сусіди і знайшли їх мертвими…

Пензлик додавав зелені у кучеряве
листя тополь, що стрімко тяглися у ви�
соту голубого неба, а на подвір'ї веселі�
ла ціла�цілісінька хата, співав півень і
хрюкало порося. Те, що забрав час, вже
не повернеш, а от доторкнутися до ми�
нулого вдалося і дід Іван цьому радів. 

Без пам'яті і людина не людина. У
свої 91, коли трохи відпускають старечі
хвороби, дід мріє дожити до 100 років.
А чого ж, його рідна бабка Бедиха у 99
померла, вириваючи бур'ян на городі.
Ось висохнуть фарби, покриється ла�
ком картина і внуки�правнуки дивува�
тимуться, що отой хлопчик з лозиною
біля корів, і є дід Іван. 

Іван Улянович запалює свічку біля
ікони за батьків, сестер і братів, за всіх,
кого вже немає. Очі старого зволожи�
лись. Хвилястий вогник потихеньку
спалює час. 

Ганна Відеречко

НЕВЛОВИМИЙ ЧАС
Мазок за мазком � і вимальовується зелене жито, вівці, корови і

малий пастух. Якась невідома сила штовхнула діда Івана на
цей екскурс у далеке минуле � в село на Житомирщині, Велику

Цвілю. На задньому плані виросла хата, хоча й приземиста,
але не маленька, бо сім'я в ній жила з одинадцяти душ. Мама
Меланка, тато Улян, 95�літня баба, а то все дітлашня. Дід все
дивувався, як батьки вправлялися раніше. Зараз одне�двоє,

господарства катма і стогнуть. Ось тут, збоку, сарай і вже дід не
дід, а хлопчик Ванько забігає туди, хапне яйце, випив і гайда.

А чи хотіли б ви, наші шановні читачі,
поринути в лагідні хвилі теплого моря,
опуститися до самого його дна й бодай
на хвильку зазирнути в таємниці життя
підводних жителів � дельфінів? Чи бажа�
ли б помилуватися чарівними пейзажа�
ми й танком лебединої пари, осяяної
першими променями вранішнього сон�
ця? Або поринути назустріч вільному
степовому вітрові наввипередки зі
швидконогим конем�красенем, зазир�
нути в мудрі й віддані собачі очі, розділи�
ти мить тріумфу з тендітною балериною,
побачити своє відображення в крапельці
роси на пелюстках щойно зірваних сві�
жих квітів? Причому все це � одночасно й
саме зараз, коли сіється за вікном нуд�
ний осінній дощ чи холодний вітер си�
ротливо посвистує в позбавлених свят�
кових осінніх шат гілках дерев?

Скажете, що це � неможливо? Ні, мож�
ливо! Якщо ви завітаєте на персональну
виставку художниці Таміли Гринюк.

"В картинах цих жива і щира є душа"

Тематика робіт різноманітна, але всі
представлені полотна Таміли Гринюк
відразу впадають в око, тому що проник�
нуті неймовірною любов'ю до життя і
прекрасного в ньому. Звідки ж таке різ�
нобарв'я тем, образів й буяння фарб? Як
розповідає художниця, "ця виставка не
тематична, тому й об'єднала такі різні
роботи. Тема все ж одна: все, що мене
оточує, все, що мене цікавить, надихає
та дарує натхнення і лягає на полотно.
Деякі роботи створюю з уяви, а на дея�
ких � мої почуття та враження від колись

побаченого. Таким чи�
ном народжуються мої
роботи". 

Таміла Гринюк переко�
нана, що її роботи пода�
рують відвідувачам при�
ємні враження, світлі по�
чуття та гарний настрій,
а особисте спілкування з
усіма присутніми � на�
дихне художницю на
створення нових робіт.

З черговою персо�
нальною виставкою мо�
лоду художницю привітали лауреат пре�
мії ім. М. Островського, почесний гро�

мадянин Києво�Святошинського району
Юрій Пацан; член наукової ради музею
художник Олександр Малінченко; голо�

ва "Боярського Мистецького Братства",
лауреат премії ім. В. Самійленка Віталій
Приймаченко; майстер різьблення по
дереву Володимир Цепляєв; боярські
художники Юрій Горбачов та Андрій Тка�
ченко.

Звісно, кожний говорив про якісь свої
почуття та асоціації, викликані представ�
леними роботами, а саме про те, що ро�
бить твори неповторними: "Ці роботи,
написані людиною з великим щирим
серцем, � надзвичайно позитивні. Тому
що по вінця сповнені душевним теплом і
потужною та світлою життєдайною
енергетикою. Тому складається вражен�
ня, що кожна картина просто співає і лі�
кує! У кожній картині є душа: жива і щи�
ра, відкрита назустріч життю і друзям".

Замість післямови

Музичним дарунком для художниці
були пісні у виконанні Мар'яни Слєпової.
А художник Юрій Горбачов, бажаючи
висловити своє захоплення, запитав:
"Таке враження, що підводний світ Ви
малювали з натури. Гарно з аквалангом
плаваєте?" На що дівчина чесно відпові�
ла: "Я взагалі не вмію плавати…"

Зате вміє Таміла інше: за допомогою
свого пензля допомогти нам знову
вдихнути на повні груди солоний аромат
безкраїх морських просторів і глибоко,
до запаморочення � пахощі вранішніх
квітів, настояні на холодній і чистій ран�
ковій росі. І відчути, який смак має мрія,
яка тональність у вічної симфонії життя і
в яких ритмах кружляє щастя. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

БУЯННЯ ФАРБ І РІЗНОБАРВ’Я ТЕМ
9 листопада в Боярському краєзнавчому музеї відкрилася друга

персональна виставка талановитої художниці Таміли Гринюк.

Наша довідка

Народилася Таміла Гринюк у с. Білогородка. Після
переїзду сім'ї в с. Лука навчалася в середній школі
с. Музичі. Відвідувала школу образотворчого мистец�
тва, якою керував вчитель Валентин Сітніцький. Саме з
того часу й захопилася Таміла малюванням. А більш
професійно ставитися до свого захоплення почала піс�
ля закінчення факультету графічного дизайну Київ�
ського художньо�промислового технікуму, працюючи
дизайнером у різних видавництвах. У професійному
зростанні саме як художниці їй допомогла майстерня
відомого художника Олександра Дорошенка.



Заява про наміри
Товаристово з обмеженою відповідальністю "ЧАВІС", розташова�

не за адресою: Київська обл. Києво�Святошинський р�н, с. Віта Пошто�
ва, вул. Боярська, 22�а, має намір одержати дозвіл на викид забруднюю�
чих речовин в атмосферне повітря.

Призначенням підприємства є обробка деревини, виготовлення сто�
лярних виробів (двері, меблі і т.д.) та фарбування готової продукції. 

Технологічний процес супроводжується викидом незначної кількості
пилу, речовин від використання фарб та продуктів згоряння деревини від
опалювального побутового котла, загальною кількістю близько 4,5 т/рік.

Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосфери не пе�
ревищує значень гранично допустимих концентрацій.

Звернення громадян надсилати до сільської ради с. Віта Поштова, Ки�
єво�Святошинський р�н, Київська обл., вул. Боярська, 4 протягом 30 днів
з часу опублікування, за телефоном:  (044) 251�07�06 та адресою: с. Віта
Поштова, вул. Боярська, 4.

¡ÓˇÍ‡
������������������������

22 листопада 2013 року 11111111ЗЗЗЗддддоооорррроооовввв’’’’яяяя    іііі    ккккрррраааассссаааа

А на додачу до вітань � волейбольні
м'ячі, а також фінансова підтримка для
участі в Чемпіонаті України "Дитяча ліга".
Адже вперше в історії спортивного життя
нашого міста саме Боярка прийматиме
один із турів цих надзвичайно престиж�
них всеукраїнських змагань.

За попередньою інформацією, Чемпіо�
нат пройде у три тури. В першому візь�
муть участь чотири команди, в другому �
7�8 команд, а третій � буде фінальним. З
цього приводу тренер наших волейболіс�
ток В'ячеслав Отрішко поділився своїми
думками. Адже, як не дивно, про нашу жі�
ночу волейбольну команду знають дале�
ко не всі. 

� Зараз продовжується підготовка ко�
манди до участі в Чемпіонаті. Нещодавно
наші дівчатка брали участь у вересневих
зборах у Євпаторії. Причому поїхали від�
разу два склади нашої команди: "Макси�
мум" (2000�2001 р. н.) та "ДЮСШ Києво�
Святошин" (1997�1998 р. н.). Найважли�
вішими іграми зборів були товариські
зустрічі з волейболістками ДЮСШ Євпа�
торії � командою "Керкінетіда". 

На початку зборів "Максимум" виграла
з рахунком 3:1, наприкінці � з рахунком
3:0. Команда "ДЮСШ Києво�Святошин"
не мала змоги здобути перемогу, але
протягом усіх ігор трималася гідно. Вони
також помірялися силами з волейболіс�
тками м. Саки. Але результативність зус�
трічей нас зовсім не засмутила, адже до
Євпаторії ми їздили не за результатом, а
за досвідом. 

� Мабуть, саме в цьому й полягає

важливість вересневих зборів?

� Під час зборів наша команда не тільки
тренувалася, а й лікувалася, оздоровлю�
валася. Видатки на проїзд, проживання
та харчування взяли на себе голова ра�
йонної організації Партії регіонів Микола
Шкаврон та заступник голови райдерж�
адміністрації Анатолій Іскоростенський. 

� Що чекає жіночу волейбольну збір�

ну найближчим часом?

� Нещодавно ми брали участь у відкритій
першості міста Буча, де обидва склади во�
лейбольної команди посіли перші місця. 

Вже скоро "ДЮСШ Києво�Святошин"
боротиметься за найкращий результат
на Чемпіонаті України, а "Максимум" � на
обласному чемпіонаті.

Користуючись нагодою, нагадаємо, що
набір до Києво�Святошинської районної
жіночої збірної з волейболу триває! Ми
чекаємо дівчат 2001 року народження і
молодших. Заняття відбуваються в поне�
ділок, середу та п'ятницю в Боярській
ЗОШ № 5 з 15:00 до 17:00, а у вівторок,
четвер та суботу � в приміщенні Києво�
Святошинської районної ДЮСШ по вул.
Молодіжній. 

А відтак нам залишається лише щиро
побажати, щоб до колекції кубків дівчата
додали ще й призові нагороди Чемпіона�
ту України, який проходитиме з 28 до 30
листопада включно в приміщенні Києво�
Святошинської ДЮСШ у Боярці. 

Давайте підтримаємо наших дівчат!
Радислав Кокодзей, 

фото В'ячеслава Отрішка

ПОДАРУНКИ 
ДО ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

13 листопада жіноча волейбольна збірна КиєвоAСвятошинського району,
яка складається з учениць Боярських ЗОШ № 5 та ЗОШ № 2, приймала
вітання від секретаря Боярської міської ради та голови міської організації
Партії регіонів Дмитра Паливоди.

Школа презентувала танцю�
вальні колективи, відкриваючи
своє творче талановите серце но�
вим друзям. Тому й не дивно, що
затишна зала Боярської гімназії
здавалася затісною, щоб вмістити
весь склад вихованців школи та
всіх бажаючих долучитися до
святково�феєричного дійства.

Розпочався концерт врученням
свідоцтв про закінчення школи,
медалей та значків випускникам.
Чому на початку нового навчаль�
ного року? Лише з однією метою:
щоб новачки бачили і прагнули,
навчалися і мріяли.

А випускники дякували своїм пе�
дагогам за все те, чого вони їх
навчили, а також за взаєморозу�
міння, підтримку і любов.

В урочистій атмосфері зачиту�
ється список новачків, звучить
клятва як вихованців, так і батьків.

Заступник директора школи Анто�
ніна Калмикова здійснює Посвяту
молодих педагогів: немов жарто�
ма, але ж як урочисто! Свою клят�
ву склав і директор школи мис�
тецтв Костянтин Євлашевський.

Ну от, здається, з важливими
формальностями покінчено. І по�
чинається справжня танцювальна
феєрія, яка примушувала забути
про все на світі і навіть про час,
який спливає зовсім непомітно.

Віденський вальс, закарпатський
танок, німецька і карело�фінська
польки, пасадобль і квік�степ, го�
пак. Змінюють на сцені один одно�
го "Замечательный сосед", "Кра�
пельки", "Британська варта". На�
віть плем'я танцю, навіть круті бай�
кери і пухнасті, немов літні хма�
ринки, ягнята завітали на свято!
Тому що в залі панує Його Велич�
ність МИСТЕЦТВО! Мистецтво
танцю і музики, щирості і любові,
майстерності і довіри.

А закінчилося це святкове дійс�
тво шаленим фаєр�шоу на гімна�
зійному подвір'ї. У центрі спалаху�
вали полум'яні пелюстки "вогнен�
них квітів", які враз розсипалися
нестримною зливою, від чого і ніч,
і саме наше життя ставали світлі�
шими. 

Школа мистецтв вкотре відкри�
ла свої двері та серця назустріч

мистецтву, танцю, добру і любові.
Назустріч життю, яке бринить ме�
лодією таких простих і зрозумілих,
бо щирих слів:

Наші серця � в ритмі єдинім,
Танцем живемо всі ми віднині!
Мрії вогонь хай не згасає,
Друзів нових завжди вітає…

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

МИ ВІДКРИВАЄМО
НАЗУСТРІЧ ВАМ СВОЇ СЕРЦЯ
10 листопада в Боярській міській школі мистецтв відбулося

традиційне свято A День відкритих дверей.
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Ваша 

реклама

Парубок за хабара вступає до інсти�
туту. Екзаменатор: 

� А тепер запитання: між ким і ким
була російсько�японська війна?

***
� Що найголовніше у жіночій красі?
� Рот.
� А точніше? Форма, колір, розмір?
� Головне, щоб він був закритий.

***
� Гоп�па! Вася прийшов. Тепер ми

можемо зайнятися своєю улюбленою
справою. 

� Якою?
� Чекати, коли ж Вася піде.

***
Оголошення: "Шукаю роботу в офіс.

Під час перевірок можу з'їсти всю пот�
рібну документацію".

***
Щоб дізнатися в лісі, де південь, слід

подивитися на дерево. Якщо дерево �
це пальма, то південь уже тут.

***
Оголошення: " У зв'язку з придбан�

ням суперкомп'ютера розпродаємо
кавову гущу. Гідрометцентр".

***
Лікар пацієнту, який опритомнів піс�

ля наркозу:
� Операцію ви перенесли добре, а

ось перед нею ви поводилися просто
ганебно: виривалися кричали! А ваш
знайомий із сусіднього ліжка поводив
себе ще гірше!

� А ви ж чого очікували?! Адже нас
сюди послали вікна мити!

***
Купив пігулки для підвищення інте�

лекту.
Не зумів відкрити коробку.

***
Підлеглий, хильнувши, звернувся до

шефа:
� Петре Івановичу, та ви ж просто ду�

репа.
� Ви хотіли сказати "дурень"?
� Ну, ви начальник, вам видніше.

***
Наркоз � це засіб захисту хірурга від

порад пацієнта під час операції.
***

Якщо ви хочете дізнатися про недо�
ліки дівчини � похваліть її перед под�
ружками.

*** 
Новини культури. Тема "Про погоду"

вилучена зі списку рекомендованих
тем для світської бесіди у зв'язку з де�
фіцитом цензурних епітетів.

***
Люблю турботливих, люблячих, від�

повідальних і надійних чоловіків… Я за�
галом люблю фантастику!

***
Обливання холодною водою дарує

хороший настрій. При цьому не має
значення, кого ти обливаєш…

***
Раніше, в радянські часи, влада псу�

вала людей, а тепер до влади прихо�
дять уже підготовлені кадри.

***
Мама запитує Вовочку:
� Навіщо ти читаєш книжку про вихо�

вання дітей?
� Контролюю тебе, чи не перегинаєш

палицю…

Усміхніться
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ДДуушшіі  ппооттррііббеенн  ооссттррііввееццьь,,
ДДее,,  ззууппииннииввшшииссьь  ннаа  ххввииллииннуу,,
ЗЗннааййддее  ссееббее  вв  ссооббіі  ллююддииннаа..
ІІ  шшлляяххоомм  ссттааннее  ммааннііввееццьь..
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Замовлення 

ОВЕН

Напрочуд сприятливий тиждень для ви�
рішення питання працевлаштування, за�
початкування нових проектів та укладен�
ня перспективних угод. Не впустіть наго�
ди закласти міцні підвалини власного
майбутнього.

ТЕЛЕЦЬ

Задля подальшого руху вперед до світ�
лого майбутнього вам необхідно позбути�
ся обтяжливого мотлоху минулого: тільки
розпрощавшись з непотрібними речами,
думками та зв’язками, ви зможете вийти
на новий рівень особистісного розвитку. 

БЛИЗНЮКИ

Напрочуд гарний для вас час. Творче
осяяння, що виникне на тлі емоційного
піднесення, надихатиме вас на створення
геніальних ідей, започаткування перспек�
тивних справ та налагодження нових
дружніх чи любовних зв’язків. 

РАК

Нестабільність емоційного стану може
спровокувати загострення стосунків се�
ред ближчого оточення, отож намагай�
теся стримувати прояви роздратування і
у спірних питаннях шукати компроміс. 

ЛЕВ

Сприятливий час для професійного
росту. Творчий пошук свіжих ідей буде
напрочуд успішним — саме зараз ваші
задуми матимуть чудові шанси на опти�
мальне втілення, завдяки чому зможете
зміцнити позиції на службі й у бізнесі. 

ДІВА

Цей тиждень вирізнятиметься для вас
підвищеною професійною активністю, що
визначальним чином вплине на ваш служ�
бовий статус, отож невдовзі зможете очі�
кувати й суттєвого поліпшення матері�
ального становища.

ТЕРЕЗИ

Наразившись на певні невдачі, не впа�
дайте у відчай і впевнено рухайтесь до
поставленої мети — у вас все вийде, як ви
того хочете, якщо усе для цього зробите.
Будь�яку помилку можна виправити, го�
ловне — знайти її і визнати.

СКОРПІОН

Життєвий потенціал перебуватиме на
високому рівні, однак ви зможете домог�
тися бажаного успіху тільки за умови, як�
що реально оцінюватимете свої можли�
вості й не намагатиметесь отримати від
життя все і одразу. 

СТРІЛЕЦЬ
Здійсненню ваших планів може завади�

ти низка перешкод, проте ви в силі їх по�
долати, якщо серйозно налаштуєтесь і не
приставатимете на оманливі пропозиції.
Варто остерігатись будь�яких інтриг та
сумнівних знайомств. 

КОЗЕРІГ

Цей тиждень обіцяє удачу креативним і
сміливим Козерогам, які не бояться пору�
шувати усталені правила. Свіжі ідеї та ці�
каві експерименти можуть відкрити пе�
ред вами чудові можливості для опти�
мальної самореалізації.

ВОДОЛІЙ

Вам наразі варто зробити обхід своєї
життєвої території — реально чи фігу�
рально. Тільки озирнувшись на пройдене
та зробивши висновки з допущених по�
милок, ви зможете правильно визначити
тактику подальших дій. 

РИБИ
Надзвичайно динамічний період, упро�

довж якого відбуватиметься швидка змі�
на різноманітних подій і ситуацій. Щоб
вірно в них розібратись і скерувати в пот�
рібне русло, необхідно максимально зо�
середитись.

ГОРОСКОП
26 листопада � 1 грудня

ДДДД УУУУ ШШШШ ІІІІ     ПППП ОООО ТТТТ РРРР ІІІІ ББББ ЕЕЕЕ НННН     ОООО СССС ТТТТ РРРР ІІІІ ВВВВ ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЬЬЬЬ

Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

Потрібен 
продавець-консультант

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

Офіційне працевлаштування, 
оплачувані відпустка та лікарняні  

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

Вдовиченко 
Світлана Миколаївна

2211  ллииссттооппааддаа,,  
у день Архангела Михаїла, 
день народження відсвяткував 

ММииххааййллоо  ЯЯккооввиичч  
КК УУ ХХ АА РР СС ЬЬ КК ИИ ЙЙ ..

Дорогого чоловіка 
та люблячого батька щиро вітають

із днем народження найдорожчі 
у світі люди 9 

ддрруужжииннаа  ЛЛааррииссаа
ттаа ддііттии  ССввііттллааннаа  ттаа  ААннддрріійй, 
які в повній мірі відчувають 

тепло та щедрість 
батьківської любові.
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