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УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

� З початку 2013 року наб�

рав чинності Закон "Про екс�

трену медичну допомогу". Від�

повідно до нього, станції

швидкої допомоги, які раніше

підпорядковувалися цен�

тральним районним лікарням,

з першого січня перейшли у

підпорядкування новостворе�

них обласних центрів екстре�

ної медичної допомоги. Цим

Законом передбачено ство�

рення єдиної Системи екстре�

ної медичної допомоги. Сьо�

годні триває перебудова

швидкої медичної допомоги з

метою раціонального вико�

ристання бригад, особливо лі�

карських, розширення діяль�

ності невідкладної медичної

допомоги при поліклініках та

передачі обслуговування хро�

нічних хворих дільничним або

сімейним лікарям. 

Для довідки. Органами міс�

цевого самоврядування про�

тягом листопада � грудня 2012

р. прийняті рішення щодо пе�

редачі майна, лікарських засо�

бів, транспорту, які використо�

вувалися службою швидкої

медичної допомоги, до влас�

ності територіальної громади

міст, сіл і селищ Київської об�

ласті. Зазначене майно, відпо�

відно до рішення Київської об�

ласної ради № 535�28�VI від

21.12.12 р. "Про деякі питання

організації системи екстреної

медичної допомоги в Київській

області", прийняте до влас�

ності територіальної громади

області. Відповідно до зазна�

ченого рішення, майно пере�

дане на праві оперативного

управління Комунальному зак�

ладу Київської обласної ради

"Київський обласний центр

екстреної медичної допомоги

та медицини катастроф". 

Та повернімося до нашого

району. Наразі Боярська стан�

ція ШМД стала підстанцією

Фастівської філії КЗ КОР "Київ�

ський обласний центр екстре�

ної медичної допомоги і меди�

цини катастроф". 

26 січня у Бояр�
ському краєзнавчо�
му музеї відбулася
презентація нових
поетичних збірок
"Чумацький шлях"
(2012 рік) та "Світло
і тінь" (2013 рік)

київського поета Василя Олексійовича Загород�
нюка. Презентація, яка стала розмовою поета з
читачами та своєрідним його поверненням до
своїх боярських витоків...

Зараз податко�
ва служба актив�
но готується до
адміністрування
нового для країни
податку � податку
на нерухоме май�

но, відмінне від земельної ділянки. Яка саме не�
рухомість буде ним обкладатися? Хто, як і коли
буде його платити? Які пільги передбачені при
сплаті? Про це ми запитали заступника голови
ДПС у Київській області
Вікторію Пєхову.

3 лютого,
за устале�
ною традиці�
єю, біля мо�
гили нашого
в и д а т н о г о
земляка Во�
л о д и м и р а
Самійленка з

нагоди дня його народження зібралися пред�
ставники інтелігенції міста. 

3-4 стор.

ПОЕТ, ЧИЄ СЛОВО
ПІДКОРИЛО ЧАС

У номері

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА

"СВІТЛО І ТІНЬ"  ВАСИЛЯ ЗАГОРОДНЮКА

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ. ХТО І

СКІЛЬКИ БУДЕ СПЛАЧУВАТИ

2 стор.

10-11 стор.

Добра новина:
відтепер придбати
в Боярці ортопе�
дичне та профілак�
тичне взуття для
вашого малюка � не

проблема. Якщо раніше для того, щоб зробити
це, потрібно було їхати до столиці, то тепер слід
лише завітати до магазину "Непоседа", що зна�
ходиться по вул. Білогородській, 19 а.

ЗА ДИТЯЧИМ ВЗУТТЯМ $ 
ДО МАГАЗИНУ "НЕПОСЕДА"

11 стор.

9 стор.

Ось вже другий мі�
сяць в Україні замість
звичної для нас швидкої
медичної допомоги ді�
ють дві нові служби � екс�
треної та невідкладної
медичної допомоги. Про
особливості впровад�
ження реформи медич�
ної галузі та надання ме�
дичної допомоги жите�
лям нашого району і, зок�
рема Боярки � розпові�
дає головний лікар Цен�
тральної районної лікарні
Василь Кравченко.

ЗАМІСТЬ ШВИДКОЇ МЕДДОПОМОГИ $
ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА

Звістка про цю святиню

миттєво облетіла Боярку, ад�

же ікона перебувала в храмі

лише одну добу.

� Ікона, яка сьогодні прибула

до ліцейного містечка, була

найшанованішою іконою Пре�

подобного Серафима Саров�

cького Чудотворця. Перед ці�

єю іконою він молився все

життя, � розповідає Юрій Іва�

нович Шишко � о. Георгій, який

і супроводжує ікону "Умиле�

ния" з Італії до землі Київської і

є організатором багатьох все�

російських хресних ходів, в

яких брала участь ця ікона. �

Святиня була знайдена 15 ро�

ків тому в селищі Локоть Брян�

ської області. 

6 лютого дзвони
Свято�Миколаївського
ліцейного храму сповіс�
тили  про прибуття на те�
риторію ліцейного міс�
течка чудотворної ікони �
Образ Матері Божої
"Умиление"… 

ОБРАЗ МАТЕРІ БОЖОЇ "УМИЛЕНИЕ"  $ В ЛІЦЕЙНОМУ ХРАМІ…

3 стор.
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 04 грудня 2012 року                                                    №112/1

м. Боярка
Про зменшення тарифів на суму послуги "Технічне обслуго�

вування внутрішньобудинкових систем теплопостачання"
житлового будинку №17 по вул. Білогородській, житлових бу�
динків № 84, 86 по вул. Т. Шевченка, житлового будинку
№102 по вул. І. Франка у м. Боярка.

Розглянувши лист в.о. начальника "Боярське ГВУЖКГ" № 674 від
21.11.2012 року, керуючись ст. 28. Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", Законом України "Про житлово�комунальні послуги", �

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Зменшити тарифи на суму послуги "Технічне обслуговування внутріш�

ньобудинкових систем теплопостачання" для 9�ти поверхового житлового
будинку №17 по вул. Білогородській, житлових будинків № 84, 86 по вул.
Шевченка, житлового будинку №102 по вул. І. Франка у м. Боярка у зв'язку
з відключенням їх від системи централізованого опалення та припинення
обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

2. Відповідальність за термін введення тарифів несе підприємство, яке
надає послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопос�
тачання.

3. Рішення опублікувати в газеті "Боярка�Інформ" та ввести в дію, відпо�
відно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника місь�
кого голови Давиденка М. І.

Перший заступник міського голови В.А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 29 січня 2013 року                                                          № 8/1

м. Боярка
Про встановлення тарифів на теплову енергію КП "Боярське

ГВУЖКГ" у м. Боярка

Розглянувши звернення КП "Боярське ГВУЖКГ" від 14.12.2012 р № 451  про
встановлення тарифів на платні послуги по централізованому теплопостачанню в
м. Боярка, керуючись п. п. 2 п. а) ст. 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", розрахунку КП "Боярське ГВУЖКГ", �

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ:

1. Встановити з 01.02.2013 р. тариф на послуги з централізованого опалення,
що надаються КП "Боярське ГВУЖКГ" на території м. Боярка споживачам 1
категорії � населення:

� при наявності приладів обліку теплової енергії за 1 Гкал фактично спожитої
теплової енергії � 394,5 грн з ПДВ;

� при відсутності приладів обліку теплової енергії за 1 кв. м загальної площі �
9,97 грн з ПДВ;

� споживачам 2 категорії � бюджетні установи � за 1 Гкал фактично спожитої
теплової енергії � 912,54 грн з ПДВ;

� споживачам 3 категорії � інші споживачі � за 1 Гкал фактично спожитої теплової
енергії � 1098,46 грн з ПДВ.

2. КП "Боярське ГВУЖКГ" довести до відома споживачів про зміни тарифів,
згідно наказу Мінрегіонбуду та ЖКГ України №390 від 30.07.2012 року.

3. Забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації,
згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника
міського голови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                 Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі

Штат, транспорт, обладнання все
перейшло туди. Передбачається,
що діятиме єдина диспетчерська
служба. Всі машини будуть облад�
нані GPS�навігаторами і диспетчер
бачитиме місце розташування кож�
ної машини. Тож на виклик виїзди�
тиме найближча машина, вона ж
доставлятиме хворого до найближ�
чого медичного закладу. Я вбачаю
в цьому позитив. Приміром, раніше
нашій бригаді швидкої доводилося
їхати на виклик до Мироцького і
везти хворого в Боярку, тоді як за
20�30 хв. можна доставити його до
Бучі або Ірпеня. А до Боярки � годи�
ну. Тепер же бригада доставлятиме
хворого до найближчого лікуваль�
ного закладу.

Але всякі зміни та реформування
порушують звичний стан речей.
Саме тому процес реформування
ШМД нині викликає занепокоєння
серед пересічних громадян. Можу
на це сказати, що нам, медикам, і
раніше доводилося стикатися із си�
туацією, коли люди без особливої
на те потреби викликають бригаду
швидкої допомоги. При цьому вит�
рачаються немалі державні кошти.
Впроваджені зміни дозволять раці�
ональніше використовувати дер�
жавні кошти.

Головне, що громадяни мають
знати і пам'ятати � в жодному разі
вони не залишаться без медичної
допомоги. В разі необхідності лю�
дина телефонує за номером 42203
або 103. На виклик відповідає дос�
відчений фахівець, котрий за сим�
птоматикою диференціює виклик і
направляє на нього бригаду екс�
треної або невідкладної медичної
допомоги. Або навіть рекомендує
хворому дістатися до лікувального
закладу самостійно. У тих випад�
ках, коли хворому дійсно потрібна

екстрена медична допо�
мога на виклик їде бри�
гада екстреної меддопо�
моги. Приміром, йдеть�
ся про наслідки ДТП,
травми, отруєння, пора�
нення тощо. До речі,
згідно з нормативами,
бригада має доїхати до
хворого в містах за 10
хв., в селах � за 20 хв.

Разом із тим є гіперто�
ніки, онкохворі та інша
категорія людей, яким,
можливо, й потрібна до�
помога, але вже не так
терміново. З цією метою
створено відділення не�
відкладної медичної до�
помоги. Термін доїзду до хворого
цієї бригади � година.

До речі, при Київській ОДА ство�
рено гарячу лінію для звернень на�
селення з питань екстреної та не�
відкладної медичної допомоги за
номером 044�489�34�26. Всі свої
зауваження та побажання щодо
роботи екстреної медичної допо�
моги можна висловити за цим но�
мером.

Нині ми проводимо аналіз усіх
звернень і бачимо, що вдень дуже
багато викликів, які мала б обслуго�
вувати навіть не служба невідклад�
ної допомоги, а дільничні лікарі. А в
нічний час, щоб не залишити без
надання допомоги жителів району,
чергуватимуть бригади невідклад�
ної допомоги.

Нині вирішуються організаційні
питання щодо місця розташування
та роботи таких бригад. Головний
пункт знаходитиметься в ЦРЛ, де
буде дві палати для надання невід�
кладної меддопомоги. А також кіль�
ка таких пунктів буде і на території
району. Щодо екстреної допомоги
� раніше була станція ШМД в Бояр�

ці та підстанції в Милій, старій Бояр�
ці, Вишневому та Горенці. А тепер у
Боярці буде підстанція і пункти тим�
часового базування у Вишневому
та, можливо, у Милій.

Нині триває перехідний період.
Але це не означає, що людей зали�
шили без допомоги. Працює дос�
татньо бригад і машин.

До речі, завершується будівниц�
тво приймального відділення ЦРЛ.
Вірніше, нині тривають внутрішні
опоряджувальні роботи. Впродовж
60 років лікарня не мала приймаль�
ного відділення. Було лише дві кім�
натки, де не було умов для надання
невідкладної допомоги. Нині пот�
рібно наповнити приміщення меб�
лями та обладнанням. А також об�
ладнати автостоянку і територію
для зручного заїзду. Тож маємо до�
чекатися весни, щоб втілити у жит�
тя ці плани. Мають надійти субвен�
ційні кошти на придбання меблів та
обладнання. Сподіваюся, що у квіт�
ні�травні ця радісна подія таки від�
будеться.

Тетяна Зубкова, 
фото автора
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9 лютого 2013 року

Згідно з цим рішенням, тимчасо�
во було використано тарифи для
нарахування сплати споживачам за
надані комунальні послуги з тепло�
постачання, що були затверджені
виконавчим комітетом ще в 2009
році. За період з 2009 р. по 2013 р.
істотно зросли ціни (тарифи) на:
енергоносії (газ, воду, електро�
енергію), запчастини, паливно�мас�
тильні матеріали, а також мінімальна
заробітна плата в Україні, відповідно
і на нашому підприємстві.

Станом на січень 2013 року, в по�
рівняні з 2009 роком, ціна на газ для
населення зросла на 61 %, для
бюджетних організацій та інших під�
приємств � на 217%, електроенер�
гія � на 64%, вода на 160%, відве�

дення стоків на 98%, а мінімальна
заробітна плата в Україні з 605 грн
на місяць � до 1147 грн, тобто на
87,4 %. 

Існуючі тарифи на теплопоста�
чання не відшкодовують 100% тих
витрат, які несе підприємство при
виробництві теплової енергії, її
транспортуванні та постачанні спо�
живачам. Якщо точніше, вони пок�
ривають видатки з надання послуг
населенню � на 69.8%, бюджетним
установам � на 61,0%, іншим спо�
живачам � на 54,7%. Зрозуміло, що
цих коштів не вистачить навіть на те,
щоб розрахуватися за газ та елек�
троенергію. 

Тому підприємство провело роз�
рахунки нових тарифів на теплопос�
тачання в м. Боярка та надало їх на
розгляд до Боярської міської ради.

По структурі витрат розрахова�
них тарифів: 65 % � це витрати на
газ, 12,6 % � на електроенергію, 3,5
% � на воду, 11,8 % � на заробітну
плату, 4,3 % � внески на загальноо�
бов'язкове соціальне страхування,
1,1 % � загальновиробничі витрати,
по 0,7 % � на збут та адміністративні
витрати, 0,9 % � на інші операційні
витрати.

Зміна тарифів � це нагальна не�
обхідність, аби підприємство пра�
цювало стабільно та надавало якісні
послуги з теплопостачання, своє�
часно розраховувалося за енерго�
носії, виплачувало заробітну плату
працівникам та успішно закінчило
опалювальний сезон.

Новозбудована котельня не
зменшує проблеми зношеності

теплових мереж, потрібні великі
кошти на їх заміну, аби було менше
втрат теплової енергії, витоків теп�
лоносія.

А ще, якість надання послуг зале�
жить від своєчасної сплати спожи�
вачів за надані послуги.

Прийняття нових тарифів на теп�
лопостачання дасть змогу кому�
нальному підприємству "Боярське
ГВУЖКГ" своєчасно розраховува�
тися за отриманий газ, електро�
енергію, воду та інші матеріали, от�
римані для виробництва теплової
енергії, а також своєчасно проводи�
ти виплату заробітної плати праців�
никам та покращити якість надання
послуг, своєчасно ліквідовувати
аварійні ситуації на тепломережах. 

З початку опалювального сезону
2012 р. на ремонт та заміну тепло�
мережі вже використано 43 тис.
грн.

Просимо впродовж 14 днів з
дня опублікування матеріалів
свої зауваження та пропозиції
щодо нових тарифів надавати до
КП "Боярське ГВУЖКГ" за адре�
сою: м. Боярка, вул. Леніна, 30,
тел.: 46�924, 41�170.

Адміністрація КП "БГВУЖКГ"

@� ��	C� B�F��	G�� ��BE���A ����C�A!

Комунальне підпри�
ємство "Боярське головне
виробниче управління жит�
лово�комунального госпо�
дарства" з 17 жовтня 2012
року надає послуги з тепло�
постачання в м. Боярка (ра�
йон заводу), відповідно до
розпорядження першого
заступника міського голови
Скочка В.А. від 17 жовтня
2012 року та рішення вико�
навчого комітету Боярської
міської ради від 20 листопа�
да 2012 року за № 106/2
"Про обслуговування новоз�
будованої котельні за адре�
сою: м. Боярка, вул. 40 років
Жовтня, 49".

№
п/п

Одиниця
виміру

2�х
поверх.

2�х
поверх.

до змін після змін

1. Прибирання сходових клітин грн/м2 0 0

2. Енергопостачання для ліфтів грн/м2 0 0

3.
Освітлення місць загального

користування(підвалів.горищ)підк.води
грн/м2 0  

0,0657
0  

0,0657

4. Прибирання прибудинкової території грн/м2 1,2246 1,2246

5.

Технічні обслуговування
внутрішньобудинкових систем

теплопостачання водопостачання та
водовідведення і зливової каналізації

грн/м2 0,36975  
0,7453

0  
0,7453

6. Дезінфекція грн/м2 0 0

7. Дзеінсекція грн/м2 0 0

8. Обслуговування димовентканалів грн/м2 0,1620 0,1620

9. Прибирання підвалів та горищ грн/м2 0 0

10.
Підготовка житлових будинків до експлуатації

в осінньо�зимовий період
0,0194 0,0194

грн/м2

11.
Поточний ремонт: в т.р. покрівель під'їздів та

сходових клітин

0,0092
0,0066 .
0,0026

0,0092  
0,0066  
0,0026

грн/м2

12.
Утримання транспортних засобів для техніч�
ного обслуговування житла, поточного ре�

монту та ліквідації аварій

0,0899 0,0899

грн/м2

13.
**)Технічне обслуговування ліфтів в

середньому
грн/м2 0,0000 0,0000

РАЗОМ грн/м2 2,6202 2,2504

Рентабельність 0% грн/м2 0 0

ПДВ 20% грн/м2 0,52403 0,45008

всього разом: грн/м2 3,1442 2,7005

Тариф з ПДВ грн/м2 3,14 2,70

�	��>�
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№ Адреса

Тари
ф за
1 м2

без
ліфта

Вартість
технічного
обслугову

вання 1
ліфта на

місяць, грн

площа
під'їзду

вартість
1м2 за

користува
ння ліфтом

Тариф з утримання
будинків та прибуд.
території з ліфтом

1
Білогородська,17,

під'їзд 1
2,676 640,47 1883,30 0,34 3,02

2
Білогородська,17,

під'їзд 2
2,676 640,47 1883,30 0,34 3,02

3
Білогородська,17,

під'їзд 3
2,676 640,47 1883,30 0,34 3,02

В.о. начальника КП "БГВУЖКГ"                               В.О. Мурдій
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Чи не вперше за ба�

гато років цього дня

йшов дощ. Але перед

одинадцятою годи�

ною, саме тоді, коли

мав розпочатися мі�

тинг, дощ ущух і небо прояснилося. Тишу

недільного ранку порушували лише гуркіт

далеких поїздів та гомін людей, котрі зіб�

ралися біля могили Володимира Самій�

ленка � письменника, сатирика, лірика,

драматурга, перекладача та, головне,

палкого патріота України.

"Нещодавно під час зустрічі зі студента�

ми я цитувала Володимира Самійленка, �

зачепила тему патріотизму присутня бо�

ярська поетеса Тетяна Володай. � Його

слова і сьогодні висміюють деяких горе�

патріотів: "Ой сяду я під кручею, утру

сльозу онучею. Україно, рідна мати, як нам

тебе рятувати?"

Усі учасники мітингу заусміхалися. Адже

твори Володимира Самійленка мають ди�

вовижну властивість проникати крізь час.

Здавалося б, минуло сто років з часу на�

писання, а його вірші такі ж свіжі та сучас�

ні. А річ у тому, що замість голосних патрі�

отичних гасел, які вже нав'язли у зубах,

Володимир Самійленко вказує нам на

єдиний шлях порятунку України: просто

самим бути українцями.

ЙЙ
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3 лютого, за
усталеною традиці�
єю, біля могили на�
шого видатного
земляка Володими�
ра Самійленка з на�
годи дня його на�
родження зібрали�
ся представники ін�
телігенції міста. 
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№ Показник
Одиниця

виміру
План всього

в тому числі для потреб:

Населення
Бюджетні
установи

Інші
споживачі

Техніко�економічні показники річного плану надання послуг з централізованого опалення в м. Боярка

1 Вироблено теплової енергії тис.Гкал 19,35590 13,8761 1,10340 4,3764

2 Витрати на власні потреби тис.Гкал 0,3697 0,265000 0,021100 0,08360

2а
Витрати на власні потреби як

частка від виробленої теплової
енергії (р.2/р.1)

% 0,0191 0,0191 0,0191 0,0191

3
Відпущено теплової енергії з

власних джерел (р.1�р.2)
тис.Гкал 18,9862 13,6111 1,0823 4,2928

4
Одержано теплової енергії зі

сторони
тис.Гкал 0 0 0 0

5
Відпущено теплової енергії в

мережу
тис.Гкал 18,9862 13,6111 1,0823 4,2928

6 Втрати теплової енергії в мережі тис.Гкал 2,1843 1,56590 0,1245 0,4939

6а
Втрати теплової енергії в мережі як

відсоток від відпущеної в мережу
теплової енергії (р.б/р.5)

% 0,115 0,115 0,115 0,115

7
Реалізовано теплової енергії/

всього, в т.ч.
тис.Гкал 16,8019 12,0452 0,9578 3,799

7а
для надання послуг з

централізованого опалення
тис.Гкал 16,801900 12,045200 0,957800 3,799

7б
для надання послуг з

централізованого постачання
гарячої води

тис.Гкал 0 0 0 0

8
Опалювальна площа

(опалювальний об'єм)
кв.м.

куб.м.
110933,43 82287,72 8205,6 20440,11

9 Споживання гарячої води куб.м. 0 0 0 0

10
Річна норма витрат теплової енергії

на опалення 1 кв. м.(1 куб. м.) 
(ряд.7а/ряд.8)

Гкал/кв.
м

0,151459 0,146379 0,116725 0,185855

11
Тривалість нарахування плати за

послуги з опалення (176 днів
опалення:30,4 дні=5,79 міс.)

міс. 5,79 5,79 5,79 5,79

Складові тарифу на надання послуг з централізованого опалення

1
Виробнича собівартість реалізовані

теплової енергії (р. 1.1+р. 1.2+
р.1,1+1,2р.+1.3+р.1.4+р.1.5)

грн. 6921572,85 3598916,33 669025,76 2653630,76

1..1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: грн. 5652110,77 2688850,36 596659,82 2366600,60

1.1.1. паливо (газ, мазут, вугілля) грн. 4524179,32 1880244,67 532362,48 2111572,17

1.1.2. електроенергія (в т.ч. реактивна) грн. 883419,45 633317,27 50358,90 199743,28

1.1.3. покупна теплова енергія грн. 0 0 0

1.1.4.
холодна вода для технологічних

потреб
грн. 244512,00 175288,41 13938,44 55285,15

1.1.5.
матеріальні ресурси (матеріали,

запасні частини та інші матеріальні
ресурси)

грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

1...2. Прямі витрати з оплати праці грн. 826741,08 592683,11 47128,47 186929,49

1...3 Інші прямі витрати, в т.ч.: грн. 363992,70 260943,13 20749,49 82300,07

1.3.1.
внески на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування
грн. 303992,70 217929,58 17329,14 68733,98

1.3.2. амортизація грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. виробничі витрати, в т.ч.: грн. 60000,00 43013,55 3420,35 13566,10

водовідведення на обсяг води для
технологічних потреб

грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

витрати з ремонту, реконструкції та
іншого відновлення основних

засобів виробничого призначення
грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

інші витрати, пов'язані з
конкретним об'єктом витрат (тех.

обсл. "ЛОТА")
грн. 60000,00 43013,55 3420,35 13566,10

1..4. Загальновиробничі витрати грн. 78728,30 56439,73 4487,98 17800,60

2 Адміністративні витрати грн. 45710,36 32769,42 2605,76 10335,19

3 Витрати зі збуту грн. 48648,07 34875,44 2773,23 10999,41

4 Інші операційні витрати грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Всього витрат з операційної
діяльності (р.1+р.2+р.3+р.4)

грн. 7015931,28 3666561,19 674404,75 2674965,35

6 Фінансові витрати грн. 0 0 0 0

8
Повна планова собівартість

теплової енергії (р.5+р.6+р.7)
грн. 7015931,28 3666561,19 674404,75 2674965,35

в т. р. собівартість: 1 Гкал Г кал 417,57 304,40 704,12 704,14

1 кв.м. кв.м. 7,70

9 Рентабельність % 17,06 8 15 30

10 Доходи 8212906,5 3959886,08 775565,46 3477454,96

11 Доходи з ПДВ 9855487,80 4751863,30 930678,55 4172945,95

Плановий прибуток 1196975,21 293324,90 101160,71 802489,61

12

Плановий прибуток для здійснення
капітальних вкладень та

досягнення інших цілей відповідно
до законодавства всього, в т.ч.:

грн. 1196975,21 293324,90 101160,71 802489,61

13.1
на розвиток інженерних систем

централізованого опалення
грн.

13.2
на розвиток інженерних систем
централізованого постачання

гарячої води
грн. 0 0 0 0

14
Повна планова собівартість
теплової енергії та плановий

прибуток (р.8+р.9)
грн. 8212906,50 3959886,08 775565,46 3477454,96

15
Тариф на виробництво,

транспортування, постачання
теплової енергії (р.Ю/р.7) без ПДВ

грн. за 1
Г кал

488,81 328,75 760,45 915,38

16
Тариф на виробництво,

транспортування, постачання
теплової енергії (р.Ю/р.7) з ПДВ

грн. за 1
Г кал

586,57 394,50 912,54 1098,46

17 Опалювальна площа м2 110933,43 82287,72 8205,6 20440,11

18 Тариф за опалення 1м2 з ПДВ грн./м2 9,97

4 стор.
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Енергоносії Одинниця Ціна без ПДВ Ціна без ПДВ %% Примітка

виміру в 2009 р. в 2013р. збільш.

Газ грн/ тис. мЗ грн/ тис. мЗ

населення тис. мЗ 678,96 1091,00 61

бюджет тис. мЗ 1226,25 3884,78 217

інші тис. мЗ 1226,25 3884,78 217

грн/ кВт грн/ кВт

Електроенергія кВт/год 0,58 0,95 64

грн/мЗ грн/мЗ

Вода мЗ 3,27 8,49 160

грн/мЗ грн/мЗ

Стоки мЗ 3,88 7,67 98

Мінімальна грн/міс. 605 1147 90

заробітна плата

Тарифи на теплопостачання в
т.р. по категоріях:

Тариф 2009 р.
(діючий)
З ПДВ

Розрахований
тариф на 2013 р.

з ПДВ

% відшкодування
діючими тарифами 

І�населення � грн/Гкал 275,33 394,5 43 69,79

грн/м2 7,17 9,97 39 71,92

II� бюджетні установи грн/Гкал 557,02 912,54 64 61,04

III� інші споживачі грн/Гкал 601,27 1098,46 83 54,74

В цьому селищі проживає раба Божа Ната�

лія, яка народилася в Україні, у Вінницькій

області, куди за розподілом після закінчення

Одеського медичного університету переїха�

ла її мама. Пізніше родина переїхала до Ро�

сії. Саме в місцевій крамниці цього селища

Локоть Наталія 15 років тому придбала прос�

трочений звичайний плакатний календар із

зображенням цієї ікони. Придбала, щоб не

було наруги, і повісила вдома як ікону. Саме

там ця літографія почала мироточити і

пахнути. Про що відразу ж повідомили прав�

лячому архієрею, а до його приїзду вирішили

помістити літографію в рамочку. І коли образ

зняли зі стіни, щоб показати Владиці, то по�

бачили, що на зворотному боці проявився

нерукотворний образ. Пізніше, коли почали�

ся дива і зцілення, і ікону вирішили одягнути

в ризи, майстер помітив, що на нерукотвор�

ному образі, крім лику Матері Божої, є ще

одне зображення � лик розп'ятого Спасите�

ля: такий, який відбився на Туринській Пла�

щаниці. Одягнутий в ризи, лик Матері Божої

став схожим на відбиток її стопи. Тут стопа

права, а тут (о. Георгій повертає літографію

іншим боком) стопа ліва.

Як з'ясувалося, ця ікона об'їздила всю Бі�

лорусь, Україну, Молдову, Болгарію, Руму�

нію, а зараз повертається із Італії. Після Киє�

ва ікона вирушить до Росії � туди, де вона пе�

ребуває постійно. Про цю ікону старець од�

ного із Російських монастирів Калузької

єпархії � схимадрид Власій � сказав так: "Во�

на � це Дівеєвська канавка. І чим більше ви

встигнете обійти країн і народів з цією іко�

ною, тим більше Матір Божа встигне вряту�

вати людей від антихриста". Ці слова осно�

вані на пророцтві Серафима Саровського,

який казав, що там, де пройде Матір Божа

своїми пречистими стопами, там стане

кордон, який не переступить нога антихрис�

та… Відтак зараз Матір Божа обходить кор�

дони всіх православних народів.    

При нагоді зазначимо, що в світі більше

немає ікон Матері Божої, які мали б відразу

два відбитки стопи. Навіть на Почаївській іко�

ні такий відбиток лише один. За словами 

о. Георгія, ця ікона � чудодійна, підтверджен�

ням чому є багато випадків зцілення від раку,

безпліддя, сахарного діабету, церебрально�

го паралічу тощо.

Радислав Кокодзей, 
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Як згадують друзі Віталія Сергійовича по
команді (які й того дня вийшли на поле!),
було багато причин називати його "Бояр�
ським Марадонною". Це і десятий номер
на футболці (від якого пішло ще одне
спортивне ім'я Чишка � "Десятка�Черво�
нець"), і схожість статури… А головне �
майстерність гри та нестримність в атаці.
Відтак сама ідея проведення цього турніру
з'явилася у його товаришів відразу після
смерті Віталія Сергійовича. Спочатку це
були неофіційні "дворові" міні�турніри,
перший з яких відбувся десять років тому.
Останні два роки ці турніри проводяться
за активної підтримки Боярської міської
ради на чолі з міським головою Боярки Та�
расом Добрівським. Та незмінним зали�
шається такий цікавий красномовний
факт: традиційно турнір пам'яті Віталія
Чишка організовується групою друзів�ен�
тузіастів. Цього року це � Боярська міська
рада та директор Боярської міської
ДЮСШ й головний суддя турніру Сергій
Пасько. А головним хранителем пам'яті та
ініціатором встановлення пам'ятної дошки
на будинку Віталія Чишка є Борис Дем'ян�

чук, якому належить і сама ідея проведен�
ня цих пам'ятних турнірів з хокею та фут�
болу.   

Як правило, в цих турнірах грають ко�
манди, які складаються з гравців, які осо�
бисто знали Віталія Сергійовича. Втім, ма�
буть настав час змінити це неписане пра�
вило. І "першою ластівкою" стала цього�
річна участь в турнірі збірної вихованців
Навчально�оздоровчого комплексу Київ�
ського військового ліцею ім. І. Богуна (на�
чальник � полковник Олександр Бонда�
ренко) на чолі з капітаном Олександром
Кляпкою.

Вітаючи учасників із достойним закін�
ченням ювілейного турніру пам'яті, зас�
тупник міського голови Валерій Дубовець�
кий передав якнайщиріші вітання від місь�
кого голови Боярки Тараса Добрівського. 
І запевнив всіх присутніх, що вже наступ�
ний турнір проходитиме з кубком. Причо�
му ця нагорода буде перехідною… 

Звісно, найбільшою нагородою в подіб�
них турнірах пам'яті є вже сама участь в
них. Та, опускаючи рахунки зіграних мат�
чів, не назвати переможців було б просто
некоректно. Відтак почесним четвертим
місцем ознаменував свою гру дебютант
турніру пам'яті й наймолодший учасник �
збірна НОК КВЛ ім. І. Богуна. ІІІ місце діс�
талося команді "Юність" (більш відомої на
Боярських футбольних обріях під своїм
офіційним ім'ям � "Ветеран"). ІІ місце за�

писала до свого активу команда "Парк". 
А І місце в нелегкій боротьбі виборола

команда "Стара Боярка". На додачу до
нагороди капітан команди отримав копію
рідкісного документа, яка по праву займе
почесне місце в музеї команди. Це � ксе�
рокопія трудової книжки першого профе�
сійного боярського футболіста Олексан�
дра Клименка, який нині проживає в шта�
ті Огайо у США. Перший запис в ній заз�
начає, що Олександр Михайлович "За�
числен инструктором по футболу в ко�
манду мастеров "Динамо�Киев" класса
"Б" 1.VІ.1965 г."

Відтак найбільш дорогими для учасників
турніру стали слова вітання від Олексан�
дра Клименка, передані до рідної Боярки у
телефонному режимі: "Я заздрю вам! Моє
тіло тут, але моя душа з вами!.." А найпо�
чеснішим гостем турніру стала дружина
Віталія Сергійовича � Людмила Чишко, яка
звернулася до учасників зі словами вдяч�
ності: 

� Я дуже схвильована і надзвичайно
вдячна  всім футболістам за те, що вони
шанують, бережуть пам'ять про Віталія і
що вони живуть, горять футболом, а також
організаторам турніру. Бажаю вам, хлопці,
щоб ви і надалі так гарно грали і раділи з
кожної можливості ось так по�доброму по�
мірятися своїми силами, позмагатися.
Мабуть, сьогодні душа Віталія також була з
нами… Тому що він жив футболом і спор�
том і дуже любив всіх вас. 

А в бліц�інтерв'ю кореспондентові нашої
газети Людмила Олексіївна зазначила:

� У Віталія практично не було такого виду
спорту, яким би він не захоплювався і в яко�
му він би не перемагав. Причому це було
більше, ніж просто захоплення: це був спо�
сіб життя, навіть віра, яку він прищепив і
своїй родині. Наприклад, я й зараз займаю�
ся фізкультурою, зокрема � регулярними
пробіжками в лісі: моя дистанція � 
4 км. А мій син найбільше любить хокей, ли�
жі, сноуборд… Хочу відзначити найголовні�
ше:  ці турніри свідчать про те, що в серцях
тих, хто грав з Віталієм і хто лише чув про
цю людину, живе пам'ять про нього. 

Радислав Кокодзей, фото автора
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"Ви бачите як Самійленкове сло�

во сьогодні озвалося до нас тон�

ким гумором та гострою сатирою?

� Продовжила тему заслужений

журналіст України Ніна Харчук. � Я

сьогодні, за звичкою, готуючись до

цієї зустрічі, розгорнула збірку

творів Володимира Самійленка. 

І звернула увагу на вірш "Чому лю�

де лихі", який я читала багато ра�

зів, але сьогодні побачила у ново�

му світлі".

Ніна Феодосіївна дістала з кише�

ні аркуш паперу із виписаними

рядками: "Я довго�довго міркував,

чого�то в світі стало, що так багато

є людей, а добрих з них так мало". 

Автор цієї поезії знаходить свою

відповідь  на риторичне запитання.

Все почалося від створення богом

людини. "У справі цій не обійшлось

без помилок технічних", � конста�

тує Самійленко. Адже замість као�

ліну творець узяв жовту глину, до�

дав до неї кізяку та ще й не обпа�

лив, як того вимагає норма, а

просто висушив свій виріб. Тому

то: 

Адам розсохся вже, як ждав

Фабричної ще марки, 

Тоді ж із його дух святий

Геть вилетів крізь шпарки. 

Лишились глина та кізяк 

Основою людини, 

Тому&то люди по цей час 

Не ліпші від скотини, 

І через те душа людська,

Від першої минути, 

Не божеством, а кізяком 

Довіку буде тхнути.

Гумористично�сатиричну тему

того дня продовжив і голова ГО

"Боярське Мистецьке Братство"

Віталій Приймаченко, котрий, нат�

хнений сатиричним талантом Во�

лодимира Самійленка, прочитав

власну інтерпретацію відомого вір�

ша О.С. Пушкіна "У лукоморья дуб

зеленый". Щирий сміх, який того

дня лунав у місці, святому для кож�

ного боярчанина, присутні визнали

добрим знаком � отже, серед них

невидимо був присутній і винува�

тець зустрічі Володимир Самій�

ленко.

Користуючись нагодою, дирек�

тор Боярського краєзнавчого му�

зею Любов Кравченко нагадала,

що наступний 2014 рік буде юві�

лейним � 150�тою річницею з дня

народження Володимира Самій�

ленка. "І до цієї дати нам потрібно

підготуватися заздалегідь", � зау�

важила Любов Федорівна. Присут�

ні обговорили план заходів, які не�

обхідно провести для достойного

відзначення 150�річного ювілею з

дня народження В.І. Самійленка.

Наразі вирішено провести конкурс

пісень на вірші поета, а також чи�

тання його творів та зустрічі членів

Національної спілки письменників

України з боярськими школярами

та інші заходи, про які широку гро�

мадськість ми повідомимо згодом.  

Світлана Кудрик, 
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Діти старанно підготувалися до зустрі�
чі. Відтак вірші з їхніх вуст звучали по�
особливому хвилююче. Дорослі, котрі
слухали малечу, чомусь лагідно посміха�
лися. Можливо, їм згадувалися власні
миттєвості знайомства з Її Величністю
Книгою. 

Тому не випадково на завершення зус�
трічі пролунало запитання завідувачки
бібліотеки Людмили Заєць, адресоване
гостю Олександру Юракову: "А які книж�
ки у дитинстві любили читати Ви?" Вияв�
ляється, що існує Національний проект
"Україна читає дітям". В його рамках ві�
домі особистості розповідають дітям,
читачам бібліотек, про те, які книжки во�
ни читали у дитячому віці, які книжки до�
помагали їм досягти своїх вершин.  

В свою чергу Олександр Дмитрович
загадково усміхнувся і пообіцяв розпо�
вісти школярам про це під час наступної
зустрічі. "Мені дуже сподобалося спілку�
ватися з вами. Тому не позбавляйте ме�

не такої можливості � зустрітися з вами
іще раз", � зауважив гість і вручив дітям у
подарунок яскраві книжки.

До речі, цього дня, крім школярів, по�
дарунок від Олександра Юракова отри�
мала і сама бібліотека � це новий
комп'ютер, якого тут досі не було. 

Завідувачка бібліотеки для дітей Люд�
мила Заєць з вдячністю прийняла пода�
рунок і зауважила, що це дуже потрібна
річ. "Ми вдячні Олександру Юракову за
увагу до нашого закладу, � наголосила
Людмила Іванівна. � Принагідно хочу по�
дякувати і Боярській міській раді. Адже в
цьому році заплановано провести капі�

тальний ремонт міської бібліотеки, на
який виділено 320 тис. грн. 

За словами Людмили Заєць, цього ре�
монту заклад чекав дуже давно і 1800 чи�
тачів будуть цьому дуже раді. Адже біблі�
отека має доволі хороші показники:
15000 відвідувань та 36000 книговидач
на рік. Серед її читачів � учні Боярських
ЗОШ № 3 та 5, районної класичної гімна�
зії, приватної школи для дівчат "Леді", а
також вихованці ДНЗ "Спадкоємець".
Тож увагу з боку влади юні читачі, безпе�
речно, гідно оцінять.

Тетяна Зубкова, фото Віталія Доро
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25 січня міська бібліотека для
дітей приймала дорогих гостей � своїх
кращих читачів, учнів 4�а класу Бояр�
ської ЗОШ №3 (класний керівник Оле�
на Рябова) та депутата Києво�Свято�
шинської районної ради Олександра
Юракова. Усі вони взяли участь у за�
ході під назвою "Свято книги у бібліо�
теці". І, мабуть, невипадково це свято
співпало з Тетяниним днем, який вва�
жається також Днем студентів, тобто
усіх, хто продовжує вчитися та оволо�
дівати знаннями.



3 стор.

3 лютого, в спортивній залі Києво�
Святошинської районної класичної гімназії
відбувся десятий ювілейний футбольний
турнір пам'яті видатного боярського
спортсмена Віталія Чишка.  
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додо�

му
07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:30 221. Екстрений виклик.

Тиждень
10:10 Т/с "Маруся"
11:45 Шеф�кухар країни
12:35 Право на захист
12:55 Діловий світ
13:00 Офіційна хроніка
13:10 Енергоблок
13:15 Темний силует
13:30 Х/ф "Довга дорога в дю�

нах" 
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперек�

ладом)
15:20 Офіційна хроніка
15:30 Euronews
15:45 Наука
15:50 Діловий світ. Агросектор
15:55 Погода
16:00 Х/ф "Визволення" 

17:35 Т/с "Соло для пістолета
з оркестром"

18:20 Новини (із сурдоперек�
ладом)

18:45 Агро�News
18:55 Діловий світ
19:15 Сільрада
19:35 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Кіно в деталях
00:15 Від першої особи

06:05 М/ф "Червоні Капелюш�
ки"

07:00 ТСН
08:00 Т/с "Жіночі мрії про да�

лекі краї" (1)
10:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана" (1)
12:05 Х/ф "Покровські ворота"

(1)
15:00 "Сімейні мелодрами � 2"
16:10 "Просто�шоу з Юрієм

Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Вероніка: втрачене

щастя"
22:10 "Гроші"
23:15 "ТСН. Особливе"
23:40 Т/с "Незабутнє" (2)

00:40 Х/ф "Поїзд до Дарджи�
лінга"

05:15 Х/ф "Любов на асфальті"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
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 Х/ф " За сімейними обс�

тавинами" (1)
11:50 Т/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:55 Т/с "Острів непотрібних

людей"
14:35 Т/с "Страховий випа�

док" (1)
16:25 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Острів непотрібних

людей"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:35 Т/с "Господарка тайги �

2. До моря"
23:15 Т/с "Німий"
02:30 "Подробиці"

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу
маму" (1)

06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35 М/с "Даша�дослідниця"
08:00 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця"

09:00 Т/с "Кремлівські курсан�
ти" (1)

10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лаврової" (1)
12:55 Твою маму!
13:35 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Це любов � 2
17:40 Т/с "Половинки" (1)
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Вісімдесяті � 2" (2)
23:00 Дурнєв+1
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с "Реальна кров" (3)

05:55 Служба розшуку дітей
06:00 Погода
06:05 Світанок
07:05 Ділові факти
07:10 Погода
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Факти тижня з 

О. Соколовою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:00 Х/ф "Живий чи мертвий"
11:30 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�українськи
13:15 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"

14:15 Х/ф "Місія нездійснен�
на�2"

16:30 Х/ф "Місія нездійснен�
на�3"

18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:00 Т/с "ДАІшники"
21:50 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
22:50 Свобода слова з 

А. Куликовим
00:40 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм

04:50 "Чужі помилки. На все
заради неї"

05:35 "Усе буде добре!"
07:15 "Неймовірна правда про

зірок"
08:55 Х/ф "Любов не ділиться

на два" (1)
12:40 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 3"
23:20 "Битва екстрасенсів"
00:20 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:20 Т/с "Як сказав Джим" (1)
06:00 Очевидець. Найкумедні�

ше
06:45 Підйом
07:30 Репортер

07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "Сирота казанська" (1)
10:50 Т/с "Татусеві дочки" (1)
13:30 Kіds' Tіme
13:35 М/с "Злюки бобри" (1)
14:30 Kіds' Tіme
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Кадетство" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
20:50 Т/с "Вороніни" (1)
21:55 Т/с "Світлофор" (1)
23:00 Т/с "Школа" (2)
00:05 Т/с "Щоденники вампі�

ра" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00 Х/ф "Павутиння Шарло�

ти" (1)
10:40 Х/ф "Статський радник"
13:00 "Пороблено в Україні"
14:50 "Звана вечеря"
15:50 "КВК"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Бійцівський клуб"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 Х/ф "Смокінг" (1)
23:45 Х/ф "Дівчина мого най�

кращого друга" (3)

01:25 "Нічне життя"

06:00 "Легенди карного роз�
шуку"

06:35 Х/ф "Акція" (1)
08:05 "Агенти впливу"
09:00 "Православні святі"
10:50 Т/с "Павутиння � 6"
14:40 Т/с "Сліпий � 2"
18:30 "Випадковий свідок"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Вегас" (2)
23:45 "Свідок"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
09:50 Т/с "Дикий � 3" (1)
10:50 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Пам'яті Уітні Х'юс�
тон"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Укра�

їна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
22:00 Х/ф "Мумія" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою до�

дому
07:15 Заголовки
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Аудієнція. Країни від А

до Я
09:45 "Секрети успіху" з 

Н. Городенською. 
Й. Кобзон

10:15 Т/с "Маруся"
11:45 Т/с "Москва. Три вок�

зали"
12:35 Крок до зірок
13:15 Діловий світ
13:25 Хай щастить
13:50 Х/ф "Довга дорога в

дюнах" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Офіційна хроніка
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:45 Діловий світ. Агросектор
15:50 Погода
16:00 Х/ф "Визволення" 
17:30 Т/с "Соло для пістоле�

та з оркестром"
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 221. Екстрений виклик.

Тиждень
19:50 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Адре�

налін"
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Чоловіча робота"

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 М/ф "Червоні Капе�
люшки"

07:00 ТСН
07:55 Т/с "Весна у грудні"
08:55 Т/с "Жіночі мрії про да�

лекі краї" (1)
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана" (1)

11:55 Х/ф "Вероніка: втраче�
не щастя"

14:00 "Не бреши мені � 3"
15:00 "Сімейні мелодрами � 2"
16:10 "Просто�шоу з Юрієм

Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Вероніка: втраче�

не щастя"
22:10 "Українські сенсації"
23:15 "ТСН. Особливе"
23:40 Т/с "Незабутнє" (2)

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
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 "Господарка тайги

� 2. До моря"
11:50 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

12:00 Новини
12:55 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
14:45 "Судові справи"
15:25 "Сімейний суд"
16:15 Т/с "На сонячній сто�

роні вулиці" (1)

18:00 Новини
18:10 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:35 Т/с "Господарка тайги

� 2. До моря"
23:15 Х/ф "Весьєгонська

вовчиця"

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу
маму" (1)

06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35 М/с "Даша�дослідниця"
08:00 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця"
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лаврової" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Це любов � 2
17:40 Т/с "Половинки" (1)
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті � 2" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх

22:25 Т/с "Вісімдесяті � 2" (2)
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Анекдоти

06:05 Світанок
07:05 Ділові факти
07:10 Погода
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
11:45 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 Т/с "Група "Zeta"�2"
14:00 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
15:05 Т/с "ДАІшники"
16:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:00 Т/с "ДАІшники"
21:55 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
22:55 Х/ф "Чорний яструб" (2)

06:00 "Усе буде добре!"

07:50 "Неймовірна правда
про зірок"

09:20 "Зіркове життя. Повер�
нені до життя"

10:10 Х/ф "Не підганяй ко�
хання" (1)

12:20 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"

06:00 Очевидець. Найкумед�
ніше

06:45 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
10:05 Т/с "Кадетство" (1)
13:20 Kіds' Tіme
13:25 М/с "Злюки бобри" (1)
14:30 Kіds' Tіme
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Світлофор" (1)

16:55 Т/с "Кадетство" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
20:50 Т/с "Вороніни" (1)
21:55 Т/с "Світлофор" (1)
23:00 Т/с "Школа" (2)

05:00 Ток�шоу "Нехай гово�
рять"

05:50 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
09:50 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Горобчик"
12:50 Т/с "Слід" (1)
14:25 Т/с "Подружжя" (1)
15:20 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

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

раїна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:50 Т/с "Грімм" (2)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою до�

дому
07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Околиця
09:25 Погода
09:30 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
10:15 Погода
10:20 Т/с "Маруся"
11:45 Т/с "Москва. Три вок�

зали"
12:30 Погода
12:40 Діловий світ
12:45 Погода
12:50 Українська пісня
13:20 Погода
13:25 Книга.ua
13:40 Погода

13:45 Х/ф "Довга дорога в
дюнах" 

14:55 Погода
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Офіційна хроніка
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:45 Діловий світ. Агросектор
15:50 "Веселих свят". Кон�

цертна прогама І. По�
повича

16:20 Х/ф "Визволення" 
17:25 Т/с "Соло для пістоле�

та з оркестром"
18:10 Біатлон. Чемпіонат сві�

ту. Індивідуальна гон�
ка (жінки)

19:50 Діловий світ
20:10 Жарт з Ю. Гальцевим
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�

но
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Чоловіча робота"

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 М/ф "Червоні Капе�
люшки"

07:00 ТСН
07:55 Т/с "Весна у грудні"
08:55 Т/с "Жіночі мрії про да�

лекі краї" (1)
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана" (1)
12:00 Х/ф "Вероніка: втраче�

не щастя"
14:00 "Не бреши мені � 3"
15:00 "Сімейні мелодрами �

2"
16:10 "Просто�шоу з Юрієм

Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Вероніка: втраче�

не щастя"
22:10 "Табу з Миколою Ве�

реснем"
23:15 "ТСН. Особливе"
23:40 Т/с "Незабутнє" (2)

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
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 "Господарка тайги

� 2. До моря"
11:50 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�

ським � 2"
12:00 Новини
12:55 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
14:45 "Судові справи"
15:25 "Сімейний суд"
16:20 Т/с "На сонячній сто�

роні вулиці" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:35 Т/с "Господарка тайги

� 2. До моря"
23:15 Х/ф "Вторгнення" (2)

06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35 М/с "Даша�дослідни�

ця"
08:00 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця"
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лаврової" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Це любов � 2

17:40 Т/с "Половинки" (1)
18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті � 2" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Вісімдесяті � 2" (2)
23:00 Надто грубо для Ю�

туб'а
23:25 Анекдоти

06:00 Світанок
07:00 Ділові факти
07:05 Погода
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:55 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
11:55 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Група "Zeta"�2"
13:50 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
14:55 Т/с "ДАІшники"
16:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:00 Т/с "Бомбило" 
21:45 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
22:45 Х/ф "Північна країна" (2)

12:00 "ВусоЛапоХвіст"
12:25 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата для тата"

05:10 Т/с "Як сказав Джим" (1)
05:55 Очевидець. Найшокуюче
06:40 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
10:05 Т/с "Кадетство" (1)
11:05 Т/с "Татусеві дочки" (1)
13:20 Kіds' Tіme
13:25 М/с "Злюки бобри" (1)
13:50 М/с "Кіт�пес" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Кадетство" (1)

17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
20:50 Т/с "Вороніни" (1)
21:55 Т/с "Світлофор" (1)
23:00 Т/с "Школа" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
09:50 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Старість � не ра�
дість?"

12:50 Т/с "Слід" (1)
14:25 Т/с "Подружжя" (1)
15:20 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
21:30 Футбол. Ліга чемпіонів

УЄФА. 1/8 фіналу.
"Шахтар" (Україна) �
"Борусія" (Німеччина)

23:50 Т/с "Грімм" (2)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:05 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою до�

дому
07:15 Заголовки
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Караоке для дорос�

лих
10:15 Т/с "Маруся"
11:45 Т/с "Москва. Три вок�

зали"
12:30 Про головне
12:45 Діловий світ
12:55 Х/ф "Визволення" 
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:20 Офіційна хроніка
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:45 Діловий світ. Агросек�

тор
15:50 Погода
15:55 Українська пісня до

Дня закоханих
17:50 Діловий світ
18:10 Біатлон. Чемпіонат

світу. Індивідуальна
гонка (чоловіки)

19:55 М. Поплавський. Кон�
церт до Дня закоха�
них

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід

22:55 Трійка, Кено, Макси�
ма

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Чоловіча робо�

та"
00:15 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 М/ф "Червоні Капе�
люшки"

07:00 ТСН
07:55 Т/с "Весна у грудні"
08:55 Т/с "Жіночі мрії про

далекі краї" (1)
10:00 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
11:55 Х/ф "Вероніка: втра�

чене щастя"
14:00 "Не бреши мені � 3"
15:00 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:10 "Просто�шоу з Юрієм

Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Вероніка: втра�

чене щастя"
22:00 "Моя хата скраю"
23:05 "ТСН. Особливе"
23:30 Т/с "Незабутнє" (2)
00:25 Х/ф "Крабат, учень

чаклуна" (2)

05:40 Т/с "Говорить полі�
ція!"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
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 "Господарка тай�

ги � 2. До моря"
11:50 "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським � 2"

12:00 Новини
12:55 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
14:45 "Судові справи"
15:25 "Сімейний суд"
16:20 Т/с "На сонячній сто�

роні вулиці" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Острів непотріб�

них людей"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:35 Т/с "Господарка тай�

ги � 2. До моря" 
23:15 Х/ф "Секс у великому

місті"
01:50 Х/ф "Красунчик Алфі,

або Чого прагнуть
чоловіки" (3)

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу
маму" (1)

06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35 М/с "Даша�дослідни�

ця"
08:00 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідни�

ця"
09:00 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Метод Лавро�

вої" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:40 Даєш молодь!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Це любов � 2
17:40 Т/с "Половинки" (1)

18:20 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с "Вісімдесяті �

2" (2)
20:30 Даєш молодь!
21:35 Одна за всіх
22:25 Т/с "Вісімдесяті �

2" (2)
23:00 Надто грубо для 

Ю�туб'а
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с "Реальна кров" (3)

05:30 Погода
05:35 Факти
06:05 Світанок
07:05 Ділові факти
07:10 Погода
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:55 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:00 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:20 Т/с "Група "Zeta"� 2"
14:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15:15 Т/с "Бомбило"
17:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:00 Т/с "Бомбило"
21:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22:45 Х/ф "Мільйонер із

нетрів" (2)
00:45 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:05 "Чужі помилки. Жіно�
ча дружба"

05:50 "Усе буде добре!"

07:40 "Неймовірна правда
про зірок"

09:10 "Зіркове життя. Зір�
кові схуднення"

10:05 "Кохана, ми вбиває�
мо дітей"

12:00 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кулінарна династія"
00:15 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:15 Т/с "Як сказав
Джим" (1)

06:00 Очевидець. Найшо�
куюче

06:40 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
10:05 Т/с "Кадетство" (1)
11:05 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
13:20 Kіds' Tіme
13:25 М/с "Кіт�пес" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Кадетство" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Не плач за мною,

Аргентино!" (1)
20:50 Т/с "Вороніни" (1)
21:55 Т/с "Світлофор" (1)
23:00 Т/с "Школа" (2)
00:05 Т/с "Щоденники

вампіра � 2" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:25 "Жіноча ліга"
11:15 Х/ф "Повернення ви�

сокого блондина" (1)
12:45 "Добрий вечір, твари�

ни"
13:40 "Дім на заздрість

усім"
14:35 "Шопінг монстри"
15:25 "Звана вечеря"
16:15 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Бійцівський клуб"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Штучки"
22:30 "2 смужки"
23:20 "Вечір. Паша. Зорі"
00:20 Х/ф "Повернення ви�

сокого блондина" (1)

05:40 Х/ф "Екіпаж машини
бойової" (1)

06:45 Х/ф "Командир щас�
ливої "Щуки" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Т/с "Терміново у но�

мер � 3"
11:50 Т/с "Детективи"
12:55 Т/с "Повернення Ту�

рецького"
14:45 Т/с "Літєйний"

16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "1942"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�Ве�
гас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "2000: момент

апокаліпсису" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
09:50 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Турецький гам�
біт"

12:50 Т/с "Слід" (1)
14:25 Т/с "Подружжя" (1)
15:20 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

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

Україна"
20:00 Т/с "Кордон слідчого

Савельєва" (1)
22:00 Д/с "1941"
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:50 Т/с "Грімм" (2)
00:45 Х/ф "DOOM" (3)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР
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ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10,

09:25, 10:00, 15:15
Погода

06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
07:15 Заголовки
07:20, 07:40 Країна on lі�

ne
07:35 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Х/ф "Чаклунка"
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроні�

ка
09:30 Д/ф "Контингент.

Війна у В'єтнамі" 
10:10 Т/с "Маруся"
11:40 Світло
12:05 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк
12:35 Ток�шоу "Віра. На�

дія. Любов"
13:25 Діловий світ
13:35 Соціальне шоу

"Адреналін"
15:00 Новини (із сурдо�

перекладом)
15:10 Офіційна хроніка
15:20 Х/ф "Визволення" 
17:50 Діловий світ
18:10 Біатлон. Чемпіонат

світу. Естафета
(жінки)

19:40 Зірки гумору. Бра�
ти Пономаренки

20:35 Шустер Lіve. За
лаштунками

21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Шустер�Lіve
00:30 Підсумки

06:05 М/ф "Червоні Ка�
пелюшки"

07:00 ТСН
07:55 Т/с "Весна у груд�

ні"
08:55 Т/с "Жіночі мрії про

далекі краї" (1)
10:00 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
12:05 Х/ф "Вероніка:

втрачене щастя"
13:55 "Не бреши ме�

ні � 3"
15:00 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:10 "Просто�шоу з

Юрієм Горбуно�
вим"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Величне століт�

тя. Роксолана" (1)
19:30 ТСН
20:00 "Вечірній Київ"
21:45 Х/ф "Напролом"
23:45 Х/ф "Крабат, учень

чаклуна" (2)
02:00 Х/ф "Мій коханий

ворог" (1)

05:40 Т/с "Говорить полі�
ція!"

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕ�
Ром"

07:30, 20:25 "Спорт у
"Подробицях"

09:10 Т/с "Господарка
тайги � 2. До моря"

11:50 Д/с "Слідство ве�
ли... з Леонідом
Каневським � 2"

12:55 Т/с "Острів непот�
рібних людей"

14:45 "Судові справи"

15:25 "Сімейний суд"
16:20 Т/с "На сонячній

стороні вулиці" (1)
18:10 Т/с "Острів непот�

рібних людей"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Ток�шоу з Анною

Безулик "Справед�
ливість"

22:25 Т/с "Наркомів�
ський обоз"

02:10 Х/ф "Легенди осі�
ні" (2)

06:00 Т/с "Як я зустрів
вашу маму" (1)

06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35 М/с "Даша�дослід�

ниця"
08:00 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця"
09:00 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що гово�

рить з привида�
ми" (1)

12:00 Т/с "Метод Лавро�
вої" (1)

12:55, 19:25 Богиня шо�
пінгу

13:35 Т/с "Моя прекрас�
на няня" (1)

14:40, 19:50 Даєш мо�
лодь!

15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с "Спліт" (1)
17:15 Це любов � 2
17:40 Т/с "Половин�

ки" (1)
18:20, 22:00 Одна за всіх
20:50 Віталька
21:20 Що якщо?
22:25 Анекдоти
23:25 Надто грубо для

Ю�туб'а
00:00 Т/с "Реальна

кров" (3)

06:05 Світанок
07:05 Ділові факти
07:10 Погода
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
11:45 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�укра�

їнськи
13:10 Т/с "Група "Ze�

ta"�2"
14:05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
15:05 Т/с "Бомбило"
16:50 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:00 Т/с "Бомбило"
21:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
22:45 Х/ф "Крихітка на

мільйон доларів"
01:00 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм

05:10 "Чужі помилки. У
полоні спокуси"

05:55 Х/ф "Американ�
ська дочка" (1)

07:35 Х/ф "Не підганяй
кохання" (1)

09:45 Х/ф "Подарунок
долі"(1)

18:00 "Вікна�Новини"
18:10 Х/ф "Подарунок

долі" (1)
20:10 "Моя правда. Іван

Охлобистін. Спо�

куса"
21:05 "Моя правда. Ан�

гели та демони
Івана Охлобистіна"

22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Моя правда. Ані

Лорак. Життя за
двох"

23:20 "Зіркове життя.
Зіркові схуднення"

00:15 Х/ф "Криза Ві�
ри" (1)

05:10 Служба розшуку
дітей

05:15 Т/с "Як сказав
Джим" (1)

06:00 Очевидець. Най�
шокуюче

06:40 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Не плач за

мною, Аргенти�
но!" (1)

10:05 Т/с "Кадетство" (1)
11:05 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
13:20 Kіds' Tіme
13:25 М/с "Кіт�пес" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с "Світлофор" (1)
16:55 Т/с "Кадетство" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:50 Т/с "Не плач за

мною, Аргенти�
но!" (1)

20:50 Т/с "Вороніни" (1)
21:55 Т/с "Світлофор" (1)
23:00 Т/с "Школа" (2)

00:05 Т/с "Щоденники
вампіра � 2" (2)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
10:10 "Жіноча ліга"
11:00 Х/ф "Укол пара�

солькою" (1)
12:45 "Добрий вечір,

тварини"
13:40 "Дім на заздрість

усім"
14:35 "Шопінг монстри"
15:25 "Звана вечеря"
16:15 "Орел і Решка"
17:10 "Дім на заздрість

усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "КВК"
21:20 "Розсміши коміка"
22:10 "Жіноча ліга"
23:20 "Вечір. Паша. Зорі"
00:20 Х/ф "Укол пара�

солькою" (1)

05:30 Х/ф "Прощавай,
шпана замоскво�
рецька..." (1)

07:05 Х/ф "Раз на раз не
випадає" (1)

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

ви"
10:00 Т/с "Терміново у

номер � 3"
11:50 Т/с "Детективи"
12:55 Т/с "Повернення

Турецького"
14:50 Т/с "Літєйний"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "1942"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вогнем і ме�

чем" (1)
23:30 Х/ф "Змієлов" (1)
01:10 Х/ф "Шпигун" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
09:50 Т/с "Кордон

слідчого Саве�
льєва" (1)

11:50 Ток�шоу "Нехай го�
ворять. Трохим: А
мені � 45!"

12:50 Т/с "Слід" (1)
14:25 Т/с "Подружжя" (1)
15:20 Щиросерде зіз�

нання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:15 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний

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

Україна"
20:00 Т/с "Кордон

слідчого Саве�
льєва" (1)

23:00 Т/с "Ментівські вій�
ни � 6" (2)

02:45 Ласкаво проси�
мо

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1 ТЕТ
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1779 � під час свого третього візиту до
Гавайських островів у сутичці з тубільцями
загинув мореплавець Джеймс Кук

НАРОДИЛИСЯ: 

1840 � Клод Моне, французький живописець,
один із засновників імпресіонізму

1935 � Григорій Вієру, молдавський поет,
класик молдавської літератури

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

483 рік до н.е., згідно з легендою, помер
індійський принц Сіддхартха Гуатама, який
після перевтілення отримав ім'я Будда і став
засновником нової релігії

НАРОДИВСЯ: 

1564 � Галілео Галілей, італійський філософ,
фізик та астроном
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06:00 Ранкова молитва

06:05 Підсумки

06:20, 06:55, 07:55,

17:40, 23:20 По�

года

06:25 Світ православ'я

07:00 Клуб гумору

09:00 Шустер Lіve. За

лаштунками

09:20 Шустер�Lіve

12:35 Х/ф "Той, хто

пройшов крізь

вогонь"

14:25 Криве дзеркало

16:05 Погода

16:10 Біатлон. Чемпіо�

нат світу. Естафе�

та (чоловіки)

17:45 Золотий гусак

18:10 Криве дзеркало

20:40 Кабмін: подія

тижня

20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:10 Українська пісня

21:40 Концертна прог�

рама "Трагедія і

доблесть Афгану"

22:50 Суперлото, Трій�

ка, Кено

23:00 Твій голос

23:25 Ера здоров'я

23:50 Кіно в деталях

00:40 Сміх з доставкою

додому

06:00 "Ремонт +"

06:15 Х/ф "Мій коханий

ворог"

08:00 "Світське життя"

09:00 "Хто там?"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Світ навиворіт �

4: В'єтнам"

12:50 М/ф "Елька" (1)

14:40 Х/ф "Немовля на

прогулянці" (1)

16:40 "Вечірній Київ"

18:30 "Розсміши комі�

ка"

19:30 ТСН

20:00 Х/ф "Клік: із

пультом по жит�

тю" (2)

22:15 Х/ф "Ганебна

пристрасть"

00:20 Х/ф "Померти

молодим" (2)

05:30 "Парк автомо�

більного періоду"

05:55 "Ток�шоу з Анною

Безулик "Спра�

ведливість"

07:30 Х/ф "Підки�

дьок" (1)

09:00 "Орел і Решка"

10:00 "Вечірній Київ"

11:50 "Велика різниця"

13:00 Т/с "Заручники

любові"

20:00 "Подробиці"

20:25 Концерт "Міжна�

родний фести�

валь гумору "Юр�

мала � 2012"

22:20 Х/ф "Полювання

на піранью" (2)

00:40 Х/ф "Без чоло�

віків" 

06:00 Єралаш

07:15 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця"

10:05 М/с "Ліло і

Стіч" (1)

11:00 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)

13:25 Це любов � 2

14:35 Х/ф "Життя гірше

за звичайне" (1)

16:45 Х/ф "Підняти пе�

рископ" (1)

18:40 Х/ф "Дім великої

матусі � 3. Який

батько, такий

син" (1)

20:55 Віталька

22:25 Що якщо?

23:00 Х/ф "Спуск �

2" (3)

01:00 Х/ф "6 дружин

Генрі Лефея" (2)

06:05 М/ф "Том і Джер�

рі. Політ на Марс" 

07:15 Х/ф "Холостяк"

09:00 Зірка YouTube

09:55 Дача

10:55 Квартирне пи�

тання

11:55 Дивитися всім!

12:50 За кермом

13:15 Х/ф "Погана ком�

панія"

15:20 Дивитися всім!

16:10 Несекретні фай�

ли

17:00 Екстрений вик�

лик

17:55 Максимум в

Україні

18:45 Факти. Вечір

19:00 Х/ф "Олександр"

22:00 Х/ф "Беовульф"

(2)

23:55 Х/ф "Острів ліка�

ря Моро" (2)

01:30 Х/ф "Мільйонер

із нетрів" (2)

06:30 Х/ф "Дівчина без

адреси"(1)

08:05 "Караоке на

Майдані"

09:00 "Їмо вдома"

10:00 "ВусоЛапоХвіст"

10:50 "Хата для тата"

12:25 "Моя правда.

Іван Охлобистін.

Спокуса"

13:20 "Моя правда. Ан�

гели та демони

Івана Охлобисті�

на"

14:15 "Моя правда. Ані

Лорак. Життя за

двох"

15:10 "Слідство ведуть

екстрасенси"

19:00 Х/ф "Не було б

щастя" (1)

23:10 "Детектор брех�

ні � 3"

00:00 "Зіркове життя.

Повернені до

життя"

06:30 Т/с "Ластівчине

гніздо" (1)

06:55 Х/ф "Джинси як

символ дружби �

2" (1)

09:00 М/с "Роги і Ко�

пита. Повернен�

ня" (1)

09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару" (1)

10:00 Файна Юкрай�

на

10:55 Уральські пель�

мені

12:20 Люди ХЕ

13:25 Нереальна істо�

рія

14:45 Т/с "Татусеві

дочки" (1)

18:15 Х/ф "Іронія любо�

ві" (1)

20:05 Х/ф "Любов у ве�

ликому місті" (2)

22:00 Х/ф "День Свято�

го Валентина" (2)

00:25 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана Андер�

сена" (1)

10:30 М/ф "Веселі дні з

крихіткою Ру" (1)

11:50 "Добрий вечір,

тварини"

12:50 Х/ф "Примарна

команда" (1)

14:20 "Подаруй собі

життя"

15:20 Х/ф "Карасі" (1)

17:20 "Розсміши комі�

ка"

19:10 "КВК"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

00:00 Х/ф "Я ненавид�

жу день Святого

Валентина" (2)

05:50 "Легенди бан�

дитського Києва"

07:05 Х/ф "Застава у

горах" (1)

08:45 Т/с "Прямуючи

на південь" (1)

10:25 "Залізний Оскар"

10:55 "Лохотрон"

11:30 "Речовий доказ".

Цеховики. Смер�

тельний бізнес

12:00 "Головний сві�

док"

12:55 "Випадковий сві�

док"

13:40 Х/ф "Змієлов" (1)

15:20 Т/с "Чокнута"

19:00 Т/с "Павутин�

ня � 6"

22:35 "Випадковий сві�

док"

23:00 "Головний сві�

док"

00:00 Х/ф "Скайлайн"

(2)

06:00 Срібний апель�

син

07:00 Події

07:15 Х/ф "Бетховен �

2" (1)

09:00 Т/с "Інтерни" (1)

10:00 Таємниці зірок

11:00 Т/с "Дорога моя

людина" (1)

12:45 Т/с "Ви замовля�

ли вбивство" (1)

16:10 Т/с "Слід" (1)

18:00 Т/с "Фурцева.

Легенда про Ка�

терину" (1)

19:00 Події

19:20 Т/с "Фурцева.

Легенда про Ка�

терину" (1)

21:25 Т/с "Друге пов�

стання Спарта�

ка" (1)

00:20 Т/с "Дикий" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

К1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:35, 08:55,

09:00, 16:45,

23:35 Погода

06:10 Клуб гумору

07:10 Сільський час

07:40, 23:40 Ток�шоу

"Дружина"

09:05 Місце зустрічі

10:10 Крок до зірок

10:50 Маю честь запро�

сити

11:35, 17:20 Криве

дзеркало

12:05 Караоке для до�

рослих

12:55 Біатлон. Чемпіо�

нат світу. Мас�

старт (жінки)

13:45 Погода

13:50 Золотий гусак

14:15 Шеф�кухар країни

15:10 Здоровенькі були

15:55 Біатлон. Чемпіо�

нат світу. Мас�

старт (чоловіки)

16:50 Діловий світ. Тиж�

день

18:55 Х/ф "Той, хто

пройшов крізь во�

гонь"

20:50 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня

21:30 Головний аргу�

мент

21:40 After Lіve (За лаш�

тунками Шустер�

Lіve)

22:00 Фольк�musіc

22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима

23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки

00:50 Сміх з доставкою

додому

06:05 Х/ф "Обережно,

свекруха" (1)

07:50 М/ф

08:10 "Ремонт +"

09:00 "Лото�забава"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Кулінарні курси з

Ю. Висоцькою.

Італія. Тоскана"

11:25 "Велика різниця"

13:15 Х/ф "Служниця

трьох панів" (1)

15:15 Х/ф "Якби я була

цариця..."

19:30 "ТСН�тиждень"

20:15 Х/ф "Чоловік з га�

рантією"

22:05 "Світське життя"

23:05 Х/ф "Покоління

Пі"

01:15 Х/ф "Іштар" (1)

05:35 Х/ф "Геркулес"

07:15 Х/ф "Мій домаш�

ній динозавр"

09:30 "Школа лікаря Ко�

маровського"

10:05 Х/ф "Самотнім

надається гурто�

житок" (1)

11:55 "Міжнародний

фестиваль гумо�

ру "Юрмала

2012"

13:50 Х/ф "Кульбаба" (1)

15:40 Х/ф "Полювання

на піранью"

18:00 Х/ф "Ася" 

20:00 "Подробиці тиж�

ня"

20:55 Т/с "Осінній лист" 

22:50 Х/ф "Білий пі�

сок" (2)

00:25 Х/ф "Вибух з ми�

нулого" (1)

06:00 Єралаш

07:15 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця"

10:05 М/с "Ліло і

Стіч" (1)

11:00 М/ф "Астерікс із

Галії"

12:30 Х/ф "Вітаємо в

Музпорті" (1)

14:40 Х/ф "Підняти пе�

рископ" (1)

16:35 Х/ф "Дім великої ма�

тусі � 3. Який батько,

такий син" (1)

18:50 Даєш молодь!

19:55 Шури�мури

21:00 Т/с "Вісімдесяті �

2" (2)

23:00 Х/ф "Золотий

ключик" (2)

06:00 Світанок

06:50 Квартирне питан�

ня

07:45 Анекдоти по�

українськи

08:05 Дача

09:05 Основний інс�

тинкт

09:30 Дивитися всім!

10:30 ОлімпіЛяпи

11:30 Козирне життя

12:00 Мульт � особис�

тості

12:20 Кримінальний об�

лом

13:15 Х/ф "Крихітка

на мільйон дола�

рів"

15:40 Х/ф "Олександр"

18:45 Факти тижня з 

О. Соколовою

19:30 Х/ф "Лара Крофт �

розкрадачка

гробниць"

21:10 Х/ф "Беовульф"

(2)

23:05 Інший футбол

23:35 Х/ф "Погана ком�

панія"

01:30 Х/ф "Довгий поці�

лунок на добра�

ніч" (2)

05:55 Х/ф "За сірника�

ми" (1)

07:25 "Їмо вдома"

08:40 "Кулінарна динас�

тія"

10:15 "Караоке на Май�

дані"

11:10 Т/с "Самара" (1)

14:50 Х/ф "Не було б

щастя" (1)

19:00 "Битва екстра�

сенсів"

19:55 Х/ф "Час люби�

ти" (1)

23:35 Х/ф "Будьте моїм

чоловіком..." (1)

01:05 Х/ф "За сірника�

ми" (1)

06:00 Т/с "Ластівчине

гніздо" (1)

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте у ліка�

ря

08:25, 09:35 М/с "Пінгві�

ни з Мадагаска�

ру" (1)

09:00 М/с "Роги і Ко�

пита. Повернен�

ня" (1)

10:00 М/ф "Скубі�Ді � 4.

Прокляття озер�

ного монстра" (1)

11:45 Т/с "Щасливі ра�

зом" (1)

16:05 Х/ф "Іронія любо�

ві" (1)

18:00 Х/ф "Любов у ве�

ликому місті" (2)

19:50 Х/ф "Чорна блис�

кавка" (1)

22:00 Х/ф "Іспанський�

англійський" (1)

00:30 Спортрепортер

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

09:30 М/ф "Веселі дні з

крихіткою Ру" (1)

11:40 Х/ф "Примарна

команда" (1)

13:10 "Добрий вечір,

тварини"

14:10 Х/ф "Хатіко � най�

вірніший друг" (1)

15:50 Х/ф "Тримай

ритм" (1)

18:00 "Розсміши комі�

ка"

19:50 Х/ф "Казки на ніч"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

00:00 Х/ф "Кохання та

інші катастро�

фи" (2)

06:00 "Легенди бандит�

ського Києва"

06:50 Х/ф "На вас чекає

громадянка Ника�

норова" (1)

08:15 Т/с "Чокнута"

11:30 "Легенди карного

розшуку". Ідеаль�

не вбивство

12:00 "Агенти впли�

ву"

13:00 "Православні

святі"

15:00 Т/с "Вчора закін�

чилася війна"

19:00 Т/с "Сліпий �

2" (2)

22:40 "Лохотрон"

23:10 Х/ф "Кидали тіка�

ють" (1)

00:55 Х/ф "Контракт" (2)

06:00 Срібний апельсин

06:50 Події

07:10 Х/ф "Бетховен � 3" (1)

09:00 Ласкаво проси�

мо

10:00 Таємниці зірок

11:00 Т/с "Дорога моя

людина" (1)

12:45 Т/с "Ви замовля�

ли вбивство" (1)

15:15 Т/с "Слід" (1)

17:00 Т/с "Фурцева. Ле�

генда про Катери�

ну" (1)

19:00 Події тижня

20:00 Т/с "Інтерни" (1)

23:00 Ток�шоу "Великий

футбол"

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

2005 � набув чинності Кіотський протокол

НАРОДИЛИСЯ:

1813 � Семен Гулак�Артемовський, український
співак і композитор, основоположник української
опери

1867 � Єфросинія Зарницька, українська драма�
тична акторка та співачка

1958 � Андрій Баль, український футболіст, тренер

У ЦЕЙ ДЕНЬ НАРОДИЛИСЬ:

1867 � Петро Шмідт, російський офіцер, лейте�

нант, який очолив повстання на крейсері "Оча�

ков"

1892 � Йосип Сліпий, Патріарх Української гре�

ко�католицької церкви

1908 � Олекса Влизько, український поет і про�

заїк, належав до розстріляного відродження

1943 � Раїса Недашківська, українська акторка

1963 � Майкл Джордан, американський баскет�

боліст
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1. Загальні положення
1.1. Умови проведення конкурсу з переве�

зення пасажирів на міських автобусних мар�
шрутах загального користування, організа�
тором перевезень на яких є виконавчий ко�
мітет Боярської міської ради на 2013�2018
роки (далі � Умови) розроблено відповідно
до Законів України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", "Про автомобільний тран�
спорт", постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на авто�
бусному маршруті загального користуван�
ня" від 3 грудня 2008 р. № 1081.

Умови визначають затверджені організа�
тором вимоги до автотранспортних засобів,
режиму їх роботи при обслуговуванні об'єк�
тів конкурсу та процедуру підготовки та про�
ведення конкурсу з перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах загально�
го користування, організатором перевезень
яких є виконком Боярської міської ради на
2013 � 2018 роки (далі � конкурс).

2.Умови проведення конкурсу
2.1. Конкурсний комітет приймає рішення

по визначенню перевізників на закритому
засіданні у присутності не менше ніж поло�
вини його складу, у тому числі голови кон�
курсного комітету або його заступника, від�
критим голосуванням простою більшістю го�
лосів. У разі рівного розподілу голосів вирі�
шальним є голос голови конкурсного коміте�
ту (або за його відсутності голос заступника
голови конкурсного комітету).

Переможець оголошується на відкритому
засіданні конкурсного комітету із запрошен�
ням на нього всіх претендентів.

Рішення конкурсного комітету оформля�
ється протоколом, який підписують голова
та секретар. Воно у 10�денний строк пере�
дається до виконкому Боярської міської ра�
ди для подальшого укладання договорів на
здійснення пасажирських перевезень на ав�
тобусних маршрутах загального користу�
вання, організатором перевезень на яких є
виконком Боярської міської ради.

Протокол засідання конкурсного комітету
повинен містити інформацію про:

� номери та назву об'єктів конкурсу;
� найменування перевізників�претенден�

тів;
� результати голосування членів конкур�

сного комітету або результати, отримані за
бальною системою оцінки пропозицій пере�
візників�претендентів;

� рішення конкурсного комітету про виз�
начення переможця конкурсу та перевізни�
ка�претендента, який за результатами роз�
гляду посів друге місце.

2.2. Об'єктами конкурсу є міські автобусні
маршрути загального користування, затвер�
джені рішенням виконкому Боярської міської
ради про проведення конкурсу з визначення
перевізників.

2.3. У конкурсі можуть брати участь авто�
мобільні пасажирські перевізники � юридичні
або фізичні особи � суб'єкти господарюван�
ня (далі � претенденти), які на законних під�
ставах використовують у достатній кількості
транспортні засоби, що відповідають умо�
вам конкурсу, безпеки, охорони праці та еко�
логії, державним стандартам, мають відпо�
відний сертифікат, знаходяться в належному
технічному і санітарному стані та укомплек�
товані відповідно до вимог Правил дорож�
нього руху.

2.4. До участі в конкурсі не допускаються
автомобільні перевізники, які:

1) подали до участі в конкурсі неналежним
чином оформлені документи чи не в повно�
му обсязі, а також такі, що містять недосто�
вірну інформацію; 

2) визнані банкрутом або щодо яких пору�
шено провадження у справі про банкрутство
(за винятком тих, стосовно яких проводить�
ся процедура санації), або які перебувають у
стадії ліквідації;

3) не відповідають вимогам ст. 34 Закону
України "Про автомобільний транспорт";

4) не мають достатньої кількості тран�
спортних засобів для виконання перевезень,
затвердженої обов'язковими умовами кон�
курсу, та перевезень, які повинні виконува�
тися відповідно до чинних договорів (дозво�
лів). Достатня кількість транспортних засобів
визначається як кількість автобусів, необхід�
них для виконання перевезень, та кількість
резервних транспортних засобів, яка стано�
вить 10 відсотків для міського, приміського
сполучення та 20 відсотків для міжміського
сполучення; 

5) мають несплачені штрафні санкції, нак�
ладені Укртрансінспекцією; 

6) подали конкурсну пропозицію, що не
відповідає обов'язковим та додатковим умо�
вам конкурсу, крім випадків, передбачених ч.
3 ст. 44 Закону України "Про автомобільний
транспорт".

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один
перевізник�претендент, його може бути виз�
нано переможцем конкурсу. У цьому разі
конкурсний комітет шляхом голосування мо�
же приймати рішення про надання права пе�
ревізнику�претенденту здійснювати переве�
зення пасажирів на об'єкті конкурсу.

2.5. Для участі в конкурсі претендент по�
дає конкурсному комітетові на кожний об'єкт
конкурсу окремо заяву за формою, визначе�
ною згідно з додатками 1 або 2 постанови
Кабінету Міністрів України "Про затверджен�
ня Порядку проведення конкурсу з переве�
зення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування" від 3 грудня 2008
р. № 1081 такі документи:

� копію свідоцтва про державну реєстра�
цію суб'єкта господарювання; 

� нотаріально завірену копію ліцензії на
право надання послуг з перевезень пасажи�
рів (може подаватися в одному примірнику,
якщо перевізник�претендент бере участь у
кількох конкурсах, які проводяться на одно�
му засіданні); 

� перелік транспортних засобів, які пропо�
нуються до використання на автобусному
маршруті; 

� копії ліцензійних карток на кожний авто�
бус, який пропонується до використання на
автобусному маршруті; 

� копії свідоцтв про реєстрацію транспор�
тних засобів або тимчасових реєстраційних
талонів автобусів, що пропонуються до вико�
ристання на маршруті; 

� копію документа, що підтверджує прове�
дення процедури санації (за умови прове�
дення санації); 

� письмову інформацію про наявність або
відсутність транспортних засобів, що прис�
тосовані для перевезення осіб з особливими
потребами; 

� анкету відповідно до п. 32 постанови Ка�
бінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезен�
ня пасажирів на автобусному маршруті за�
гального користування" від 3 грудня 2008 р.
№ 1081.

2.6. Документи для участі в конкурсі пода�
ються перевізником�претендентом у закри�
тому конверті (пакеті). Конверт (пакет), який
містить документи для участі в конкурсі, від�
кривається наступного дня після закінчення
строку їх прийняття. Кінцевий строк прий�
няття документів для участі в конкурсі визна�
чається організатором і не може становити
менше як 10 робочих днів до дати проведен�
ня конкурсу. 

2.7. Інформація про будь�яку зміну умов
конкурсу повинна бути доведена до відома
всіх перевізників�претендентів не менш як за
20 днів до дати проведення конкурсу шля�
хом опублікування у засобах масової інфор�
мації, в яких було розміщено оголошення
про конкурс.

2.8. Достовірність інформації документів
перевіряється організатором не пізніше, ніж
за два дні до дати проведення конкурсу.

2.9. Подані на конкурс документи реєс�
труються організатором у журналі обліку.
Документи, подані несвоєчасно, не реєстру�
ються і повертаються автомобільному пере�
візникові. 

2.10. Під час проведення конкурсу конкур�
сний комітет розглядає пропозиції претен�
дентів виключно за такими показниками:

� наявність достатньої кількості автобусів;
� наявність, характеристика та кількість

резерву автобусів для заміни рухомого скла�
ду в разі виходу техніки з ладу;

� наявність транспортних засобів, призна�
чених для перевезення осіб з особливими
потребами;

� строк експлуатації автобусів (рік виго�
товлення, строк фактичної експлуатації);

� наявність сертифіката відповідності пос�
луг з перевезення пасажирів автобусами лі�
цензійним умовам;

� наявність та характеристика виробничої
бази;

� умови підтримання належного технічно�
го та санітарного стану рухомого складу;

� умови контролю технічного стану тран�
спортних засобів перед виїздом;

� умови виконання регламентних робіт з
технічного обслуговування та ремонту тран�
спортних засобів;

� досвід роботи перевізника�претендента;
� наявність та тяжкість порушень безпеки

дорожнього руху, транспортного законо�
давства, ліцензійних умов;

� якість роботи автомобільного перевізни�
ка на цьому маршруті (у разі обслуговування
на умовах договору (дозволу), укладеного
(наданого) на підставі попереднього конкур�
су;

� наявність інвестицій (кредитів) на прид�
бання нового рухомого складу.

2.11. Переможцем конкурсу визнається
претендент, який відповідає кваліфікаційним
вимогам до пасажирських перевізників, та
за результатами розгляду набрав найбільшу
кількість балів відповідно до системи оцінки
пропозицій перевізників�претендентів.

Претендентом, який посів друге місце,
визнається перевізник�претендент, який за
результатами розгляду набрав найбільшу
кількість балів відповідно до системи оцінки
пропозицій перевізників�претендентів без
урахування показника переможця конкурсу.

У разі, коли учасники конкурсу набрали
однакову кількість балів, під час визначення
переможця конкурсу та перевізника�претен�
дента, який посів друге місце, перевагу має
той перевізник�претендент, що подав кон�
курсному комітетові сертифікат відповіднос�
ті послуг з перевезення пасажирів ліцензій�
ним умовам, а у разі неподання таких доку�
ментів або подання їх кількома перевізника�
ми�претендентами, що набрали однакову
кількість балів, переможець визначається
шляхом голосування.

Рішення про результати конкурсу прийма�
ється конкурсним комітетом на закритому
засіданні в присутності не менш як половини
його складу, у тому числі голови конкурсного
комітету або його заступника, простою біль�
шістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішаль�
ним є голос голови конкурсного комітету
(або за його відсутності голос заступника го�
лови конкурсного комітету).

У разі надходження під час проведення
конкурсу додаткових даних, що потребують
перевірки, та за неможливості перевірити їх
одразу конкурсний комітет може не прийня�
ти рішення про результати конкурсу та пере�
нести прийняття рішення на одне з наступ�
них засідань, однак не пізніше, ніж протягом
30 календарних днів. 

3. Документальне оформлення ре�
зультатів конкурсу

3.1. Рішення конкурсного комітету про
визначення переможця конкурсу, а також
перевізника�претендента, який за результа�
тами розгляду посів друге місце, оголошу�
ється перевізникам�претендентам під час
конкурсу, у 10�денний строк оформляється
протоколом, який підписують голова та сек�
ретар конкурсного комітету, і подається ор�
ганізатору. 

3.2. Витяги з протоколу засідання конкур�
сного комітету надаються на підставі пись�
мової заяви перевізника�претендента орга�
нізатором у 30�денний строк з дня її надход�
ження.

3.3. Організатор укладає з переможцем
конкурсу договір.

У разі письмової відмови перевізника�
претендента, який став переможцем кон�
курсу, від укладення з організатором догово�
ру договір укладається з перевізником�пре�
тендентом, який посів друге місце.

У договорі визначаються умови переве�
зень на маршруті відповідно до визначеного
об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник�претендент брав участь
і визнаний переможцем у кількох конкурсах,
договір укладається на кожний об'єкт кон�
курсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, за
результатами конкурсу, становить п'ять ро�
ків.

4.Введення в дію рішення конкурсного
комітету та укладання договорів

4.1. Організатор має право не вводити в
дію рішення конкурсного комітету стосовно
окремих конкурсів у разі виявлення та під�
твердження фактів подання перевізником�
претендентом, який за результатами кон�
курсу визнаний переможцем конкурсу, не�
достовірної інформації.

4.2. Організатор має право:
� достроково розірвати договір автомо�

більного перевізника в разі порушення ним
умов договору і укласти договір з автомо�
більним перевізником, який брав участь у
відповідному конкурсі і посів друге місце, а у
разі його відмови іншого, який уже працює
на відповідному напрямку, один раз на строк
до трьох місяців до проведення конкурсу;

� достроково розірвати договір з автомо�
більним перевізником у разі виявлених фак�
тів поданих на конкурс недостовірних відо�
мостей;

� у разі відкриття нового автобусного мар�
шруту або рейсу укласти договір з автомо�
більним перевізником один раз на строк до
трьох місяців, після чого за результатами ро�
боти на маршруті приймати рішення щодо
подальшого функціонування маршруту та
необхідності проведення конкурсу. Вклю�
чення до об'єкта конкурсу нового автобусно�
го маршруту проводиться після погодження
конкурсним комітетом техніко�економічного
обґрунтування;

� у разі відмови перевізника�претендента,
який визнаний переможцем конкурсу, а пе�
ревізника�претендента, який посів друге
місце, від укладення договору укласти дого�
вір з автомобільним перевізником один раз
на строк до трьох місяців до проведення кон�
курсу;

� у разі визнання недійсним, зупинення чи
скасування судом рішення конкурсного ко�
мітету чи договору, укласти договір один раз
на строк до трьох місяців з автомобільним
перевізником для здійснення перевезень,
обумовлених об'єктом конкурсу.

4.3. Контроль за виконанням умов догово�
ру здійснює організатор, згідно з компетенці�
єю, за наявності відповідного звернення.

5. Фінансування проведення конкурсу. 
5.1. Проведення конкурсу з перевезення

пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування, замовником пе�
ревезень яких є виконком Боярської міської
ради на 2013�2018 роки фінансування не
потребує.

6. Розгляд спорів
6.1. Скарги за результатами конкурсу мо�

жуть подаватися протягом 10 днів з дати йо�
го проведення та розглядатися організато�
ром протягом 30 днів з дня надходження
скарги від перевізника�претендента. Невре�
гульовані виконкомом Боярської міської ра�
ди спори, розв'язуються в установленому
порядку. Скарги, що надійшли з порушен�
ням установленого строку, не розглядають�
ся. 

Всі особи, які представляють інтереси пе�
ревізника�претендента на конкурсі (окрім
керівника), повинні мати з собою довіре�
ність, надану перевізником�претендентом.

Перелік необхідних документів на конкурс
та бланки заяв і анкет можна отримати у ви�
конавчому комітеті Боярської міської ради за
адресою: 08154, м. Боярка вул. Білогород�
ська, 13.

Довідки та консультації 
за телефонами:

(04598) 42�246, 41�710, 40�371
Конкурсний комітет

Додаток № 1
до рішення виконкому № ______ від "___" _________ р.

УМОВИ
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального

користування на 2013 � 2018 роки

Додаток № 2 
до рішення виконкому № від__________

СКЛАД
конкурсного комітету з визначення автомобільних пере�
візників на міських автобусних маршрутах міста Боярка

Керуюча справами М. А. Рябошапка

АНАЛІЗ 
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого

комітету міської ради "Про організацію проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних

маршрутах загального користування в м. Боярка"

1. Мета регуляторного акта 
Метою запропонованого регуляторного акта є приведення у від�

повідність умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування в місті Бо�
ярка та мережі міських автобусних маршрутів загального користу�
вання в межах міста, що визначають процедуру підготовки та прове�
дення конкурсу з перевезення пасажирів, забезпечення необхідно�
го рівня та якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього
руху відповідно до чинного законодавства.

2. Альтернативні способи досягнення мети, їх оцінка та аргу�
ментація переваг обраного способу 

Альтернативні способи досягнення запропонованого регулятор�
ного акта відсутні. Неприйняття цього регуляторного акта призведе
до грубого порушення основних засад державної регуляторної полі�
тики.

3. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання виз�
наченої проблеми шляхом прийняття запропонованого регу�
ляторного акта

Шляхом застосування умов проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користу�
вання в місті Боярка, що передбачено проектом регуляторного акта. 

4. Обґрунтування можливості досягнення встановленої цілі у
разі прийняття запропонованого регуляторного акта, оцінка мож�
ливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт буде застосовано до автомо�
більних перевізників � суб'єктів підприємницької діяльності, які ма�
ють право надавати послуги з перевезення пасажирів на міських ав�
тобусних маршрутах загального користування і є обов'язковим для
виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самов�
рядування, конкурсним комітетом та автомобільними перевізника�
ми.

5. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Визначення очікуваних результатів запропонованого регулятор�

ного акта внаслідок дії регуляторного акта:
� сфера інтересів підприємців: забезпечення прозорості процеду�

ри щодо набуття права надання послуг з перевезення пасажирів в м.
Боярка.

� сфера інтересів споживачів: покращення рівня обслуговування в
сфері перевезень. 

6. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий.

Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законо�
давства України, змін на ринку надання послуг пасажирських пере�
везень.

7. Показники результативності регуляторного акта 
Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить при�

вести у відповідність умови проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користу�
вання в місті Боярка та мережі міських автобусних маршрутів загаль�
ного користування в межах міста, покращити ефективність надання
транспортних послуг автомобільних перевізників, підвищити рівень
безпеки та дотримання правил безпеки руху, а також надасть мож�
ливість забезпечити розвиток мережі міських автобусних маршру�
тів.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відсте�
ження результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта здійснюва�
тиметься базове та повторне відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснити від�
повідно до Закону України "Про засади державної регуляторної по�
літтики у сфері господарської діяльності".

9. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника
проекту регуляторного акта протягом місяця з дня оприлюднення
проекту документа: 
• на поштову адресу: 08154, м. Боярка, вулиця Білогородська,
13, виконавчий комітет Боярської міської ради
• електронна адреса: boyarka<rada@ukr.net
• тел. (04598) 42<246, 41<710, 42<371

Виконавчий комітет міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта � проекту

рішення виконавчого комітету міської ради 
"Про затвердження Умов проведення конкурсу 

на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування в місті Боярка"
Представлений регуляторний акт передбачає вдосконалення

системи регулювання процедури та підготовки проведення кон�
курсу, обмеження монополізму на ринку пасажирських переве�
зень та підвищення якості пасажирських перевезень та безпеки
дорожнього руху, шляхом затвердження Умов проведення конкур�
су на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах за�
гального користування в місті Боярка. 

Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту
регуляторного акта � виконавчим комітетом Боярської міської ра�
ди протягом місяця з дня оприлюднення проекту документа у га�
зеті "Боярка�Інформ" відповідно до чинного законодавства.
• на поштову адресу: 08154, м. Боярка, вулиця Білогородська, 13
• електронна адреса: boyarka<rada@ukr.net
• тел. (04598) 40<371, 41<710, 42<246 (факс)

Виконавчий комітет міської ради

Дубовецький 
Валерій Михайлович

� заступник міського голови, голова
конкурсного комітету

Михальов 
Євген Валентинович

� депутат Боярської міської ради, зас�
тупник голови конкурсного комітету

Абесадзе 
Ганна Сергіївна

� головний спеціаліст з юридичних пи�
тань, секретар � без права голосу

Члени конкурсного комітету:

Лахтадир 
Ангеліна Миколаївна

� представник громадської організації
(за згодою)

Хоменко 
Лідія Леонтіївна

� представник громадської організації
(за згодою)

Перевишко 
Володимир Володирович

� представник Державтоінспекції (за
згодою)

Ситниченко 
Олександр Васильович

представник Державтоінспекції (за
згодою)
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Причини загорання

були зрозумілі без

спеціальних експертиз. За сло�

вами сусідів (господарів другої

половини будинку), їх потерпі�

лий сусід мав згубну звичку у

стані алкогольного сп'яніння ку�

рити в ліжку. Коли на місце по�

жежі прибули рятувальники,

кімнати будинку були сильно за�

димлені, меблі вже горіли, зок�

рема диван. Володіючи інфор�

мацією про те, що всередині бу�

динку знаходиться людина, по�

жежні негайно приступили до

проведення розвідки, обстежи�

ли кожну кімнату. В диму ряту�

вальники виявили чоловіка,

який лежав в коридорі майже

непритомний, та негайно ви�

несли його на свіже повітря і пе�

редали лікарям швидкої медич�

ної допомоги. До того моменту

потерпілий вже вдосталь нади�

хався задимленим повітрям. 

Вчасно надана допомога по�

жежно�рятувального відділен�

ня врятувала господарю бу�

динку не лише життя, а й запо�

бігла значним матеріальним

втратам. Аби сусіди пізніше ви�

явили пожежу, її наслідки могли

б стати трагічними.

Пожежно�рятувальна служба

м. Боярки в черговий раз попе�

реджає, що елементарне дотри�

мання правил пожежної безпеки

в побуті є запорукою безпечного

життя та здоров'я громадян. 

До речі, пожежі, викликані

непогашеною цигаркою, є най�

більш розповсюдженими. Пи�

яцтво також згубно діє на лю�

дину та призводить до мораль�

них і матеріальних збитків, а

часом може коштувати й життя.

Тож будьте пильними та

пам'ятайте про елементарні

правила пожежної безпеки! 

За матеріалами, 

наданими 33�ДПРЧ 

м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

��
���Q
(ПРОЕКТ)

від "___" __________ 2013 року                                              № ______
м. Боярка

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобіль�
них перевізників на міських автобусних маршрутах загального користуван�
ня в м. Боярка

Керуючись статтями 7, 43, 44, 45 Закону України "Про автомобільний
транспорт", постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування" від 3 грудня 2008 р. № 1081, ст. 30 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення автомобільних

перевізників на автобусних маршрутах загального користування (Додаток
№ 1).

2. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на автобусних маршрутах загального користування (Додаток
№ 2).

3. Доручити конкурсному комітету з визначення автомобільних перевіз�
ників керуватися у свої діяльності як нормативною базою, так і цими Умо�
вами.

4. Оприлюднити це рішення в газеті "Боярка�Інформ".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місь�

кого голови Дубовецького В. М.
Міський голова Т. Г. Добрівський

Конкурс проводиться за таких умов вико�
ристання об'єктів:

� пропозиції щодо збільшення розміру оренд�
ної плати у порівнянні з визначеним незалеж�
ною оцінкою стартовим розміром орендної
плати;

� ефективність використання об'єкту оренди
за цільовим призначенням;

� дотримання вимог експлуатації об'єкту, 
в т. ч. екологічних, санітарно�епідеміологічних,
протипожежних норм;

� проведення капітального ремонту (реконс�
трукція, модернізація) орендованих основних
фондів (у разі необхідності);

� оплати вартості незалежної оцінки або від�
шкодування витрат на її виконання одним з
учасників конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від
претендентів � 25 лютого.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає
на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій зазначається най�
менування особи, місцезнаходження (юридич�
на адреса), вид діяльності, контактний телефон;

до заяви додаються:
а) юридичними особами:
� належним чином засвідчені копії установ�

чих документів;

� документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи;

� відомості про фінансовий стан (платоспро�
можність) учасника конкурсу з урахуванням де�
біторської та кредиторської заборгованостей;

� довідка про те, що проти нього не поруше�
но справу про банкрутство.

б) фізичними особами:
� копія документа, що посвідчує особу учас�

ника конкурсу, або належним чином оформлена
довіреність, видана представнику фізичної осо�
би;

� копія свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльност.

Усі учасники конкурсу подають зобов'язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зо�
бов'язання (пропозиції) щодо забезпечення
сплати орендної плати та додаткові зобов'язан�
ня щодо експлуатації об'єкта, платіжні реквізи�
ти.

Конкурс буде проведено 28 лютого 2013 р.
в 11�00 год. в приміщенні Боярської міської
ради.

За довідками звертатися у фінансово�еко�
номічний відділ міськвиконкому (каб. № 10),

Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська,
13. Тел.: 41�550, головний спеціаліст з еконо�
мічних питань Петруха Оксана Анатоліївна.

ЦИГАРКА ЛЕДЬ НЕ ЗАБРАЛА
ЖИТТЯ БОЯРЧАНИНА

< Вікторіє Миколаївно, як<
що податок введено з 1 січня
2013 року, то коли треба йо<
го платити? Вже в січні?

� Зазначу, що порядок обчис�
лення і сплата цього податку,
регулюється статтею 265 По�
даткового кодексу України,
якою визначені об'єкти та база
оподаткування, ставки та стро�
ки сплати податку, а також піль�
ги та умови їх надання. Зокре�
ма, нею передбачено, що по�
датковий період дорівнює од�
ному календарному року.

Це означає, що платити пода�
ток на нерухомість потрібно один
раз на рік. Відповідна стаття на�
бирає чинності з 1 січня 2013 ро�
ку, тому до 1 липня 2013�го всі фі�
зичні особи � власники нерухо�
мості, яка потрапляє під оподат�
кування, отримають від податко�
вої служби повідомлення�рішен�
ня, в якому буде вказана сума, що
підлягає внесенню до бюджету.

< Тобто суму податку по<
винна розрахувати податко<
ва служба?

� Так, до 1 липня усі платники
податку на нерухомість отрима�
ють повідомлення про суму по�
датку, яку необхідно сплатити
протягом 60 днів. До речі, якщо
власник не згоден з розрахун�
ками, він повинен звернутися
до органів податкової служби
для звірки даних по об'єкту
оподаткування на підставі доку�
ментів, що підтверджують пра�
во власності на нерухомість.

< Кому готуватися до отри<
мання таких повідомлень?
Яка нерухомість оподаткову<
ється?

� Платниками такого податку
є власники житлової нерухо�
мості, як фізичні, так і юридичні
особи, в тому числі й нерези�
денти.

Податком на нерухоме майно
обкладатиметься житлова пло�

ща об'єкта житлової нерухомості
(житлові будинки, прибудови до
них, житлові будинки садибного
типу, квартири, котеджі та кімна�
ти у багатосімейних квартирах).

Слід зауважити, що не підля�
гатиме оподаткуванню кварти�
ра, площа якої не перевищує
120 кв. м та житлові будинки
площею до 250 кв. м.

Також не оподатковувати�
муться садові та дачні будинки,
нерухомість, яка належить бага�
тодітним та прийомним сім'ям,
у яких виховується троє та біль�
ше дітей. Однак це стосується
лише одного об'єкта нерухо�
мості, якщо є другий, третій…,
вони оподатковуються.

< Скажіть, а якщо у грома<
дянина є квартира площею
150 квадратних метрів, це
означає, що вся її площа
оподатковується?

� Пільга поширюється на
об'єкти нерухомості незалежно
від їх площі. Сплачуватиметься
податок лише за ті метри, які
перевищують зазначені квад�
рати. В цьому випадку податок
буде нарахований на "зайві" 30
квадратних метрів.

Водночас, таке зменшення по�
датку покладається один раз на
рік і по одному об'єкту нерухомос�
ті, де платник зареєстрований.

Громадяни, які мають у влас�
ності кілька житлових об'єктів,
за бажанням можуть звернути�
ся до податкової для визначен�
ня об'єкта, за який буде спла�
чуватися податок на нерухо�
мість.

< Ще одне важливе питан<
ня: яка ставка податку?

� Ставки податку на нерухоме
майно встановлюються сіль�
ською, селищною або міською
радою в таких розмірах:

� для квартир житловою пло�
щею від 120 до 240 квадратних
метрів і будинків житловою

площею від 250 до 500 квад�
ратних метрів, ставки податку
не можуть перевищувати 1 від�
соток мінімальної зарплати,
встановленої на 1 січня поточ�
ного року;

� для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 квадратних
метрів, та житлових будинків,
житлова площа яких перевищує
500 квадратних метрів, ставка
податку становить 2,7 відсотка
мінімальної зарплати, встанов�
леної на 1 січня поточного року.

< Це стосується громадян.
А яка ситуація для юридич<
них осіб?

� На відміну від фізичних,
юридичні особи розраховують
податок самостійно станом на
1 січня кожного року та пода�
ють декларацію про суми нара�
хованого податку в органи ДПС
за місцезнаходженням об'єкта
житлової нерухомості до 1 лю�
того. У декларації нарахована
за рік сума податку розподіля�
ється по кварталах рівними
частинами. Сплачувати нара�
хований податок необхідно
щоквартально авансовими
внесками до 30 числа місяця,
що наступає за звітним кварта�
лом.

Ми розуміємо, що це податок
новий і буде виникати доволі ба�
гато питань, тому ознайомитися
з необхідною інформацією мож�
на в Центрах обслуговування
платників податків та в районних
державних податкових інспекці�
ях за місцем реєстрації або за
телефоном інформаційно�довід�
кової служби 0800501007.

Сектор взаємодії із засобами
масової інформації 

та громадськістю
Державної податкової інспекції

у Києво�Святошинському районі
За матеріалами ДПС 

у Київській області

Зараз податкова служ�

ба активно готується до ад�

міністрування нового для

країни податку � податку на

нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки. Яка

саме нерухомість буде ним

обкладатися? Хто, як і коли

буде його платити? Які

пільги передбачені при

сплаті? Про це ми запитали

заступника голови ДПС у

Київській області Вікторію

Пєхову.
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Відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Київській
області звертає вашу увагу, що в деяких областях
України � Львівській, Черкаській, Чернівецькій, Він�
ницькій, Хмельницькій, Полтавській та АР Крим
траплялись непоодинокі випадки шахрайських дій
невстановлених осіб, які від імені працівників дер�
жавної податкової служби телефонували до суб'єк�
тів господарської діяльності, вимагаючи грошові
кошти та, зловживаючи їхньою довірою, отримува�
ли їх у вигляді позики або нібито для вирішення пи�
тань підприємства, які виникли під час проведення

перевірки.
З метою запобігання шахрайським діям про�

симо вас про всі подібні випадки повідомляти
за тел. 246�23�55 та в жодному  разі не нада�
вати кошти шахраям.

Сектор взаємодії із засобами  масової інформації  та
громадськістю Державної податкової інспекції 

у Києво�Святошинському районі
За матеріалами відділу внутрішньої безпеки 

при ДПС у Київській області 
Управління внутрішньої безпеки при ДПС України

Боярське ЛВУМГ філії УМГ "Київтрансгаз" ПАТ
"Укртрансгаз" оголошує про намір отримати но�
ві дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел
для проммайданчика та службово�виробничого
корпусу Боярського ЛВУМГ м. Боярка.

Інформацію для ознайомлення громадськос�
ті з описом виробництва, з видом і обсягами
пропонованих як дозволені викидів забрудню�

ючих речовин в атмосферне повітря, можна
отримати за адресою: Київська область, м. Бо�
ярка, вул. Маяковського, 49 або за телефоном
406�32�64.

Зауваження та пропозиції до Боярського
ЛВУМГ приймаються протягом 30 календарних
днів з моменту публікації цього оголошення за
адресою Києво�Святошинської  райдержадмініс�
трації: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126.

ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ!

3 лютого 2013 ро�
ку в нашому місті  по 
вул. Герцена, 14 пожежні
33�ДПРЧ, м. Боярка вря�
тували чоловіка 1949 ро�
ку народження, винісши
його з палаючого будин�
ку. Загорання виникло в
одній із кімнат однопо�
верхового будинку на
двох господарів.

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на передачу в оренду 
нежитлового приміщення для здійснення підприємницької діяльності 

та надання послуг населенню, а саме:

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1. Підвальне приміщення за адресою: м. Боярка. вул. Маяковського, 2 39,7 кв. м.



У залі, де відбувалося знайомство з

поетичним словом Василя Загородню�

ка,  панувала особлива атмосфера. Та й

сама форма презентації нової збірки,

яка, за точним визначенням одноклас�

ника автора, боярського художника

Олександра Малінченка, нагадувала

"театр двох акторів". Театр світла і тіні,

театр контрастів � лірично�поетичного

та влучного сатиричного слова. 

Ось як про це сказала відповідальний

секретар журналу "Всесвіт", лауреат

премії ім. В. Самійленка Боярської

міської ради, мистецтвознавець, депу�

тат Боярської міської ради кількох скли�

кань Ніна Харчук:

� Гортаю сторінки нової книги пана

Василя… Відчай, скрута, занепад, дека�

данс. Це � красиво, це � поетично, але

все � з надривом, з тугою. Варто лише

"пройтись" по змісту, щоб зрозуміти,

що він розвінчує вади нашого життя.

Але як він це робить! Він шукає людину,

якій все це треба розказати і закликати:

"Людино, будь людиною!" Тому для ме�

не велика і висока честь таку книжку у

себе мати. Бо в ній є бойовитість і, що

важливо: речі названо своїми іменами.

А ми, читачі, повинні зробити висновки:

саме до цього закликає нас автор. 

На сторінках книги Василя Загород�

нюка оживають образи, до яких ще не

раз повертатимуться читачі цих влуч�

них поетичних рядків. Інвалід на візоч�

ку, ошукана бабуся, "мурло" в керівно�

му кріслі, Україна на Кільцевій доро�

зі… 

� Десять років � з 2003�го � ці вірші

збиралися. Ні, не збиралися, а накопи�

чувалися, тому що "я не знав, куди з

тим всім піти". В мене було бажання

назвати книгу "Щоденник". Тому що тут �

періоди мого життя і мої емоції. Знає�

те, чому я не люблю театр? Тому що

там я нічого не бачу. А бачу в електрич�

ці, в автобусі, в реальному житті наба�

гато цікавіших персонажів тієї життєвої

драми, а чи комедії � коли як � учасни�

ками якої є всі ми. Саме життя створює

неповторний театр. Тільки треба вміти

дивитися. 

"І сили дасть мені краса…"

Як на кожному святі, не обійшлося

без подарунків. Пана Василя вітають

однокласники Валентина Коржова та

Олександр Малінченко, поети Степан

Демченко та Андрій Ткаченко, голова

громадської організації "Боярське Мис�

тецьке Братство" Віталій Приймачен�

ко… Співачка Наталія Горенко завітала з

пісенним подарунком, а художник Юрій

Горбачов � з художнім. Митець подару�

вав картину "Маскарад життя".  

Мабуть, в такі хвилини, коли тебе щи�

ро вітають однодумці, кожен почуває

себе щасливим… Але що ж таке щастя?

У Василя Загороднюка є своя відповідь

на це питання:  

� Щастя � річ відносна: "Спокійно жи�

ти, мріяти, радіти, ще � бачити, як со�

нечко встає…" Часто буває так: ходимо,

скаржимося, бідкаємося, нарікаємо на

долю. А потім раптом щось трагічне

стається � і думаєш: "Який же я щасли�

вий був учора!". Або навпаки: "Болить

не тільки, коли б'ють � коли не хочуть

зрозуміти, брехні ще трішки додають…"

А де ж рятунок? Та ж поряд! "Зупиниш�

ся, подивишся навколо � заб'ється сер�

це в баченні краси. Я знову оживу з вір�

шами, бо сили дасть мені краса. Краса

лікує, голову підводить аж до любові

торжества, мости від серця до зірок на�

водить, кладе усмішку на вуста. Тоді

проходить біль, щезає… Душа, мов Фе�

нікс, оживає, віршами сіється тепло." А

ще я вірю в те, що нічого ніде не діва�

ється, воно десь є. Є отой баланс добра

і зла. Він і в кожному з нас, і в інформа�

ційному просторі Землі, в якому збира�

ється кожна дрібничка про кожну люди�
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ВІТАЄМО
з 92-річчям 
найстаршого Почесного 

жителя Боярки, 
людину, просвітлену вірою 

та християнською любов'ю, 

Брагінську 
Людмилу Йосипівну!

Жизнь, Мудрость, Человек! 
За все спасибо Богу!

"Чело" и "Век" в начале жизни Бог соединил.
Ему спасибо!
Спасибо матери с отцом < Вам 92!
А вот по голосу Вам дашь не больше 

половины! <
Он молодой и очень энергичный.
Любой вопрос мы обсуждаем, а правы < Вы!
Да, Вы мудры. Да, да, мудры!
Спасибо Вам за Вашу мудрость.
Ее дают года. Да, да, года!
И то не всем и не всегда, < лишь тем, 

кто заслужил.
Как ордена. И крайне, крайне редко.
Года, года… Немало их у Вас…
Но, как известно нам, их не бывает много.
Да, да. Но жизнь все так же коротка 

и все<таки конечна.
Желаем Вам здоровья, счастья  и добра
И лет до ста, как минимум, 

расти Вашей мудрости!

Найщиріші побажання від друзів
записав Борис Дем'янчук

ДО УВАГИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ!

Спеціалізована художня майстерня

"Аксельбант" (м. Біла Церква) прово�

дить благодійну акцію з виготовлення

орденських планок з 50 % знижкою від

кошторисної вартості. 

За довідками звертатися до Києво�

Святошинської районної спілки вете�

ранів війни. 

Адреса: м. Боярка, вул. Сєдова, 11.

Тел. 40�080. 

Контактна особа � Юрій Доленко.

ПІСНЯ КЛИЧЕ ДО ЄДНАННЯ
Заслужений працівник культури Ук�

раїни Алла Яківна Бібік щиро запро�

шує усіх співочих боярчан поринути у

чарівний світ хорового співу. Пісня �

універсальний засіб від усіх негараз�

дів, який допомагає нам подолати сі�

рість буднів, наповнює життя вищим

сенсом, а душу � світлою радістю.

Телефон для довідок: 42�620

"���E� � ���?"26 січня у Боярському краєз�
навчому музеї відбулася презента�
ція нових поетичних збірок "Чу�
мацький шлях" (2012 рік) та "Світло
і тінь" (2013 рік) київського поета
Василя Олексійовича Загородню�
ка. Презентація, яка стала розмо�
вою поета з читачами та своєрід�
ним його поверненням до своїх бо�
ярських витоків...

Нові полковницькі погони Олександр

Вікторович отримав 31 січня з рук гене�

рал�майора Данила Романенка в рідно�

му навчальному закладі, що в Боярці.

� Безумовно, це приємна мить мого

життя та певний професійний рубіж, �

так після завершення церемонії наго�

родження прокоментував подію Олек�

сандр Бондаренко. � Два останніх роки

я присвятив головній меті � створенню

сучасних та комфортних умов навчання

для ліцеїстів. Пріоритетним було зав�

дання оснащення тих приміщень, де ви�

хованці нашого закладу навчаються,

їдять, сплять, лікуються. Під час вико�

нання цих завдань довелося зіткнутися

з рядом як об'єктивних, так і суб'єктив�

них проблем, які, як не дивно, стали до�

датковим стимулом для досягнення

поставленої перед собою мети. Хоча б

тому, що в Боярці та навіть в Київській

області це єдиний навчальний заклад

такого статусу. Завдання � створення

щонайкращих умов для навчання та ви�

ховання ліцеїстів і зараз для мене ли�

шається пріоритетним. 

< До речі, про виховання… Чи існує

допомога так би мовити "зі сторони"

в організації виховного процесу в

Комплексі?

� "Закритість" нашого навчального

закладу зовсім не означає ізоляцію йо�

го вихованців від суспільства. Тому не�

обхідною складовою нероздільного по

своїй суті навчально�виховного проце�

су є зустрічі з цікавими людьми: спорт�

сменами, акторами, письменниками,

інструментальними групами, ветерана�

ми, членами пошукових організацій…

Така співпраця сприяє розширенню

ерудиції наших вихованців, пробуджен�

ню їх власних творчих здібностей, до�

помагає вирішенню завдань патріотич�

ного виховання та про�

фесійної орієнтації. Ад�

же наші хлопці повинні

вчитися, виховуватися

та розвиватися! Тому і

урок мужності за участю

людей, які знають про

війну та військову служ�

бу не з чуток, і ліцеїст�

ський бал спільно з ви�

хованками школи "Леді",

і дискотека чи концерт

спільними силами того

ж таки Центру дитячої

творчості "Оберіг" та на�

шої ліцейної самодіяль�

ності � все це грані й

прояви єдиного мікро�

косму, в центі якого най�

головніша особа нашого

навчального закладу � ліцеїст�богуні�

вець.

< Як відомо, в році є два суто "вій<

ськових" місяці: лютий (День виводу

військ з Афганістану та День захис<

ника Вітчизни) і травень (День Пере<

моги)… Яка участь ліцеїстів в захо<

дах до цих свят планується, з огляду

на спеціалізацію навчального закла<

ду?

� В лютому � традиційно ліцеїсти зус�

трічаються з ветеранами Великої Віт�

чизняної війни, воїнами�інтернаціона�

лістами, а також беруть участь у міських

та районних заходах. До Дня Перемоги �

щоденне інформування, уроки мужнос�

ті, ліцеїстські рейди околицями Боярки

та сусідніми населеними пунктами з

метою прибирання та приведення в по�

рядок ДОТів Київського укріпрайону ча�

сів Великої Вітчизняної війни (причому

до цієї роботи наші хлопці завжди став�

ляться дуже відповідально!) та участь у

загальноміському параді Перемоги ву�

лицями Боярки, вшанування ветеранів

та частування солдатською кашею з лі�

цейної польової кухні учасників святку�

вання. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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Наказом Міністра Оборони

України № 21 від 25 січня 2013 року
начальнику Навчально�оздоровчо�
го комплексу Київського військово�
го ліцею ім. І. Богуна підполковнику
Олександру Бондаренку присвоєно
звання � полковник.
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На вас чекає захоплива зустріч із

боярськими літераторами та
художниками. В програмі заходу
передбачені виступи відомих боярських
поетів, музикантів та співаків. 

Цього дня ви маєте нагоду придбати
у нас ексклюзивні подарунки для своїх
коханих, а також поділитися своїми
талантами з боярчанами.

Дихати весною будемо 10 лютого 
(у неділю) 2013 року 

у приміщенні піцерії  "Маестро" 
за адресою: Хрещатик, 73. 

Початок о 16�00.

Вхід і вихід вільний. 

Боярське Мистецьке Братство

Біографічна довідка:

Народився Олександр Вікторович Бондаренко 11 серпня 1972 року в с.

Дружня Бородянського району Київської області. В 1975 році родина пе<

реїхала до м. Вишневого. Саме тут Олександр Бондаренко пішов до шко<

ли, по закінченні якої в 1989 році вступив до Київського вищого інженер<

ного радіотехнічного училища протиповітряної оборони, яке закінчив у

1994 році. Проходив службу в батальйоні забезпечення навчального про<

цесу в селищі Лютіж Вишгородського району Київської області, пізніше <

в Київському інституті управління та зв'язку. В 1999 році Олександр Бон<

даренко був переведений до Київського військового ліцею ім. І. Богуна.

Обіймав різні посади: від старшого помічника начальника відділу кадрів

до заступника начальника ліцею з навчальної роботи. А в 2010 році був

призначений на посаду начальника Навчально<оздоровчого комплексу.
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		Що? Де? Коли?

Бронювання квитків  у кінозалі: 097�033�86�87; 063�594�84�33

11 лютого < вихідний день

Час Назва

13�30
"Три богатирі: На далеких  берегах"

(мультфільм)

15�00   
"Пухнасті  проти Зубастих"

(мультфільм)

16�40
"Тед Джонс і Загублене місто"

(мультфільм)

18�20 "Ведмідь Йогі" (комедія)

19�40
"Суддя Дредд" 

(фантастика)

21�20 "Дублер" (комедія)

9 лютого Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30 "Ніко�2" (мультфільм)

15�00   
"Монстри на канікулах"

(мультфільм)

16�40
"Три богатирі: На далеких берегах"

(мультфільм)

18�00
З Новим роком, мами!" 

(комедія)

19�40 "Джунглі" (комедія)

21�15
"Примарний гонщик�2" 

(бойовик)

10 лютого Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Три богатирі: На далеких берегах"

(мультфільм)

17�10
"Монстри на канікулах"

(мультфільм)

19�00 "Суддя Дредд"  (фантастика)

21�00 "Дублер" (комедія)

12 лютого Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Інгредієнти:
Інгредієнти: 1 куряче філе,

100 г консервованої кукуруд&
зи, 50 г фініків, майонез, зе&
лень, спеції (сіль, перець)

Спосіб приготування:
Куряче філе відварити. При

цьому додати щіпку солі,
кілька горошин перцю, лав&
ровий лист. Порізати. З фіні&
ків вийняти кісточки і дрібно
порізати. Додати кукурудзу,
майонез. Добре вимішати і прикрасити зеленню. 

Смачного!

	E	� "����	 �	 >����	�"

номераРецепт 

Плоскостопість часто стає
причиною появи багатьох не�
дугів. Але вчасний підбір пра�
вильного взуття допомагає
запобігти цьому. Мудрі матусі
добре знають, що не можна
економити на здоров'ї, особ�
ливо своїх дітей. Відтак вони
з радістю зустрінуть звістку
про те, що в нашому місті вже
працює магазин "Непоседа".

Тут увазі покупця пропонуєть�
ся величезний асортимент дитя�
чого та підліткового взуття: мо�
дельне, спортивне, сезонне та
демісезонне, святкове, домашнє,
ортопедичне, профілактичне та
анатомічне. В магазині представ�
лене взуття таких торговельних
марок як: MINIMEN, MIMY, ORTO�
PEDIA, PERLINA, BEBETOM, TOFI�
NO, (Турція), MEMO (Польща)
SKARLETT, BUDDY DOG (Китай),
КОТОФЕЙ, ШАЛУНИШКА (Росія),
АРИАЛ, B&G, БЕРЕГИНЯ (Украї�
на) та ін.

� Це вже третій мій магазин, �
розповідає його власниця пані
Людмила, � тож відтепер я можу
говорити про мережу магазинів
"Непоседа". Кілька років тому я
сама зіткнулася з проблемою по�
купки ортопедичного взуття. З
цього, власне, все і розпочалося.
Потрібне взуття я знайшла тільки
в Києві, і щоб придбати його, му�
сила добиратися туди з Обухова.
Так буквально з кількох моделей
дитячого взуття почався мій пер�

ший магазин. Як виявилося, я
розпочала дуже добру і потрібну
справу. Адже головним моїм на�
міром було бажання допомогти
мамам, котрі мають маленьких
дітей. Тому я дотримуюся прин�
ципу, що краще з меншою націн�
кою продати більшу кількість то�
вару. Від цього буде і людям доб�
ре, і мені.

За словами пані Людмили, в
магазині діє програма лояльнос�
ті. Так, з першою покупкою клієнт
отримує дисконтну картку на
знижку від 5 до 10 відсотків. Пи�
тання здоров'я дітей, на думку
Людмили Петрівни, набуває
особливої ваги, якщо йдеться
про дитину з особливими потре�
бами. 

� Для особливих дітей у нас ді�
ють особливі знижки, � продов�
жує пані Людмила. � А що стосу�
ється обслуговування клієнтів �
до цього я ставлюся особливо
відповідально. Наші продавці
пройшли спеціальне навчання,

тож вони цілком кваліфіковано
допоможуть батькам підібрати
взуття для дитини. Крім того, ми
надаємо таку послугу, як консуль�
тація лікаря�ортопеда. За попе�
редньою домовленістю виклика�
ємо спеціаліста з Києва. Цією
послугою можуть скористатися
усі, хто цього потребує. 

Виявляється, що серед вели�
кого асортименту товарів для ді�
тей, тут не забули і про дорослих.
Приміром, в магазині "Непоседа"
дорослі можуть придбати для се�
бе ортопедичні, профілактичні та
гігієнічні устілки. До речі, набага�
то дешевше, ніж у Києві.

Впродовж життя наші ноги слу�
жать нам вірою і правдою, дола�
ючи кілометр за кілометром. Від�
відини магазину "Непоседа" до�
поможуть ніжкам наших малюків
залишатися здоровими та пруд�
кими і через роки з вдячністю до�
латимуть все нові й нові відстані
та перешкоди. І жодна плоско�
стопість цьому не завадить.

Змішайте у рівних пропорціях квітки ромашки аптечної, траву
споришу, хвоща польового, чебрецю, кореню валеріани. 250�
300 г суміші трави змішайте з такою ж кількістю сінної потерті,
залийте 4 л кип'ятку і насто�
юйте 1�1,5 години. Процідіть
та вилийте до ванни. 

Якщо приймати такі ванни
тричі на тиждень, вони чудо�
во стимулюють обмін речо�
вин та вберігають від засту�
ди.

Відкриття

ну. Мені завжди мріялося туди

якось зазирнути. І таки спробу�

вав це зробити у вірші "Знан�

ня"…

"Вірші. Для дорослих"

Саме такий підзаголовок має

збірка Василя Загороднюка

"Світло і тінь". Це � вірші для до�

рослих тому, що до них треба

просто дорости: щоб читати і щоб

сприймати…

Взагалі ж у збірці "Чумацький

шлях" об'єднано вірші найрізно�

манітнішої тематики: філософські

та сатиричні, патріотичні та, звіс�

но, ліричні. 

� З висоти літ дещо по�іншому

починаєш дивитися на себе, на

людей, на різні речі. Мені дуже

подобаються ті люди, які бувають

в цьому музеї, і тому я завжди з

великим задоволенням сюди

приїжджаю. Навіть ці стіни, як на

мене, мають свою світлу, теплу

енергетику, унікальну своєю

простою житейською мудрістю.

Що ж побажати Вам, Василю

Олексійовичу, на додачу до всьо�

го сказаного? Мабуть, того, щоб

з'являлися Ваші наступні збірки… 

Радислав Кокодзей, 

фото автора
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тепер придбати в Боярці
ортопедичне та профі�
лактичне взуття для ва�
шого малюка � не проб�
лема. Якщо раніше для
того, щоб зробити це,
потрібно було їхати до
столиці, то тепер слід
лише завітати до магази�
ну "Непоседа", що знахо�
диться по вул. Білогород�
ській, 19 а.

Наша довідка:

Василь Загороднюк народився на Вінниччині. В 60�х роках ро�

дина переїздить до Боярки, де Василь закінчив Боярську середню

школу № 3, у 1979 році він отримав диплом випускника геологіч�

ного факультету Київського національного університету. За про�

фесією � геолог, відтак працював за фахом на Уралі, Кавказі, Край�

ній Півночі. Нині живе і працює у Києві. 

Поетичний дебют Василя Загороднюка відбувся у 2001 році, ко�

ли він видав першу збірку своїх віршів "Частица сердца моего". А

через два роки � у 2003 � вийшла україномовна книжка "Чарівна

криниця" з казками, віршами та оповіданнями. У 2008 році поба�

чили світ одразу дві збірки: "За далями � дали" та "Синяя ваза".

Крім цього, Василь Олексійович співпрацює з журналом "Геолог

України", у якому друкуються його вірші та статті. 
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оКінець зими порадує нас теплом. Вдень

стовпчик термометра не опускатиметься

нижче &2° С, вночі наприкінці тижня очікуєть&

ся до &8°С. Як не сумно, але сонячних днів

буде лише кілька. Натомість дощових та іно&

ді сніжних & переважна більшість.

Геомагнітна обстановка обіцяє бути від&

носно спокійною. Метеозалежним слід тро&

хи уважніше поставитися до свого здоров'я

19 лютого & у цей день можливі деякі нега&

разди із самопочуттям.
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Погода

Вона � скромна окраса зимових вулиць, коли серед не�
виразного біло�сірого пейзажу погляд раптом вихоплює
червоні грона ягід. Ще восени вони були гіркувато�терп�
кими. Мороз зробив свою справу � тепер солодкувато�
терпкі ягідки не дають загинути від голоду пташкам, що
взимку перебираються ближче до людського житла.

Крізь голі віти просвічують небо, будинки. Ніби два світи
зустрічаються, сфокусувавшись на ягодах горобини…
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Потрібен 
продавець-консультант

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

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 2000. Графік роботи � 5/2. 

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, 
(050)400-00-65

                      
















ОВЕН
Овнам у цей період неймовірно щаститиме в

усьому, що стосується їхньої кар'єри. Вам гаран�
товані несподівані вельми корисні зустрічі, вигідні
великі угоди і контракти, підвищення по службі.
Саме час втілювати в життя всі свої ідеї.

ТІЛЕЦЬ
Тільці зможуть духовно збагатитися, можливо

навіть долучитися до світу культури і високого
мистецтва. Кращий час для читання книг, вивчен�
ня мов чи східних практик.

У фінансовому плані все відносно стабільно,
однак намагайтеся не позичати надовго великі
суми � навесні ваш дохід не буде таким стабіль�
ним і віддавати борги стане набагато важче.

БЛИЗНЮКИ
Більше оптимізму! Постарайтеся не сумувати �

є велика ймовірність впасти в депресію. Ви не по�
винні піддаватися таким настроям та використо�
вувати весь свій природний оптимізм і життєлюб�
ність, щоб продовжувати радіти всьому, що вас
оточує.

Не варто очікувати великих інвестицій у ваші
проекти або просування по службі. Просто нама�
гайтеся чесно виконувати свою роботу і не ухиля�
тися від своїх обов'язків.

РАК
Для Раків цей період � час виконання давніх ба�

жань і досягнення цілей. Саме час виявити свою
природну ділову хватку, тоді всі ваші задуми здій�
сняться легко і швидко.

Не бійтеся вкладати кошти в сумнівні проекти,
тільки спочатку варто все добре перевірити. Якщо
ви ризикнете, то ваші вкладення окупляться у
кілька разів.

ЛЕВ
Левам варто сконцентруватися на навчанні або

роботі, і якщо вони зможуть вкласти достатньо зу�
силь у власну освіту, результат не змусить себе
чекати: Левам обов'язково випаде можливість
застосувати і продемонструвати свої знання.

Левам варто уважніше ставитися до того, на
що вони витрачають гроші. Можливо, без бага�
тьох непотрібних речей вони легко зможуть обій�
тися, а гроші не будуть закінчуватися так швидко.

ДІВА
Можливо в кар'єрі не все буде гладко, але зав�

дяки природній працьовитості і старанності Діви
зможуть досягти значних результатів вже за кіль�
ка тижнів.

Варто уважно ставитися до доручень начальс�
тва і акуратно та вчасно виконувати їх, тоді вони
справедливо зможуть чекати підвищення по
службі в кінці лютого 2013 року.

ТЕРЕЗИ
Для Терезів цей період � час змін. До кращого

або до гіршого � залежить тільки від вас. Не втра�
чайте шанс все змінити, якщо ви того хочете.

Для Терезів�керівників період буде не простим,
тому що деякі з їхніх підлеглих можуть спробувати
стати у них на шляху, відмовляться виконувати до�
ручення і можуть навіть написати скаргу. Ставтеся
до цього філософськи і ні в якому разі не розпа�
люйтесь.

СКОРПІОН
Представникам знаку буде нелегко ужитися в

новому колективі, куди вони можуть потрапити.
Щоб завоювати довіру колег, намагайтеся не вис�
ловлювати їм безпосередньо свою думку про них,
особливо якщо вона не дуже хороша.

Вам можуть несподівано запропонувати до�
даткове джерело заробітку, який вимагатиме від
вас трохи більше зусиль, ніж звичайна робота.
Погоджуйтеся, з часом вам стане дуже цікаво
працювати.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо вам несподівано запропонують поїздку �

не відмовляйтеся. Прийшов час зарядитися но�
вими емоціями. Вам випаде можливість отрима�
ти кредит на дуже вигідних умовах, який ви, до то�
го ж, зможете повернути раніше строку.

Не слід шкодувати коштів для того, щоб зроби�
ти близькій людині приємне. Віддача, яку ви отри�
маєте, безцінна. 

КОЗЕРІГ
Козеріг повинен постаратися не докучати всім

своїми повчаннями. Прислухайтеся до оточуючих
і їхньої точки зору. Більше позитиву!

Багато Козерогів зможуть знайти нову роботу,
яка буде їм до душі. Ті ж, хто вже працює, при дос�
татньо великому бажанні і старанності зможуть
зайняти керівну посаду.

ВОДОЛІЙ
В цілому період вельми сприятливий для Водо�

ліїв. Майже всі поставлені цілі будуть досягнуті
легко.

Багато Водоліїв зможуть домогтися підвищен�
ня по службі за допомогою своїх оригінальних
ідей. Не бійтеся пропонувати їх, ваш розум і фан�
тазія будуть гідно оцінені.

РИБИ
Для Риб настає час, коли вони зможуть розіб�

ратися в собі, в своїх внутрішніх переживаннях,
знайти гармонію. Цей період краще присвятити
саморозвитку і самопізнанню. Читайте розумні
книги, займіться йогою.

Не можна сказати, що цей час стане для Риб
особливо вдалим у плані бізнесу. За сприятливих
обставин справи будуть йти спокійно, рівно. Очі�
кується кілька нових контрактів або знайомство з
інвесторами.


ГОРОСКОП

9 лютого  20 лютого

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ, 
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА,

СУПЕРЦІНА!
тел. 067-558-15-50



Друга не можна купити, та його можна знай�
ти, одночасно подарувавши йому домашній за�
тишок. Чотирилапі — найвірніші друзі з усіх, що
коли�небудь могли бути у вашому житті.

Вони найбільше потребують вашої підтримки.
У кожного з них своя історія. Кожен із них потра�
пив до засновників організації «В добрі руки»
своїм шляхом. Та кожному з них холодно у від�
критому вольєрі недобудованого вишнівського
центру, де тимчасово проживають уже більше
десяти гарненьких цуценят і кошенят. І вони щи�
ро сподіваються знайти друга, якому поклоня�
тимуться, наче вищим силам, якому щомиті
завдячуватимуть за дружбу, якому будуть вір�
ними протягом усього життя.

Не залишайтеся байдужими! Засновники ор�
ганізації «В добрі руки» доставлять вам цуценя
чи котеня будь�куди. Усі мешканці центру здо�
рові, чисті, щеплені, оброблені, мають ветери�
нарні документи та гарантію на стерилізацію.

ПАТ "UNІVERSAL BANK"
ПРОПОНУЄ БОЯРЧАНАМ 

Весь спектр
банківських послуг

для юридичних та фізичних осіб:
� вигідні депозитні вклади;
� карткові та готівкові кредити;
� особисті картки міжнародного класу;
� поточні рахунки фіз. та юр. осіб.

м. Боярка, пл. Леніна, 1 
Тел: 4�23�86, 4�76�13, 

096�111�20�79
Universal Bank. Партнер сьогодні.

Партнер назавжди.

ППРРООФФІІЛЛААККТТИИЧЧННЕЕ  ТТАА
ООРРТТООППЕЕДДИИЧЧННЕЕ  ВВЗЗУУТТТТЯЯ
www.neposeda.biz.ua
www.neposeda.prom.ua
e�mail: info@neposeda.biz.ua

(093) 142$16$03
АСОРТИМЕНТ МАГАЗИНУ:

Дитяче ортопедичне взуття,
ортопедичні устілки від 18 до 46
розміру, святкове спортивне та

модельне взуття, домашнє взуття

Боярка, Білогородська, 19 а 
ПРАЦЮЄ КУР'ЄРСЬКА ДОСТАВКА

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

(можлива доставка
067�168�79�43)
(один�60, два по 55, 

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ,
ОРГТЕХНІКИ, ЖК МОНІТОРІВ,

ТЕЛЕВІЗОРІВ,
ЕЛЕКТРОННИХ ВАГІВ,

ХОЛОДИЛЬНИКІВ.

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

044�592�95�36, 04598�6�11�56
067�168�79�43, 063�867�74�96,

095�401�16�81
velad@ukr.net

Вранці в п'ятницю, йдучи в садок, маленька
дівчинка просить батька:
� Тату, приходь, будь ласка, забирати мене
ввечері тверезий!
� А що сталося, доню?
� Нічого, просто останні чотири рази за�
мість мене ти забирав нашу виховательку.

� Тітонько! Тітонько! Почекайте!
� Що трапилось, хлопчику?
� Це ви в автобусі парасольку забули?
� Ой, точно! Я забула!
� Ну, тоді біжіть за автобусом, він ще неда�
леко від'їхав!

Чим відрізняється фальшива любов від
справжньої?
Фальшива:
� Мені так подобаються сніжинки на твоєму
волоссі!
Справжня:
� Дурепа, швидко одягни шапку!

Анекдоти
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