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УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

До Всесвітнього Дня бороть�

би з туберкульозом з ініціативи

голови Київської обласної дер�

жавної адміністрації  Анатолія

Присяжнюка, за підтримки Ки�

ївської обласної організації

Партії  регіонів та Центральної

районної лікарні Києво�Свято�

шинського району відбудеться

акція "Зупинимо туберкульоз

на Київщині".

16 березня у

в и с т а в к о в о м у

залі музею від�

крили виставку

живописних по�

лотен самоді�

яльного худож�

ника Дмитра

Шипуліна. Інва�

лід з дитинства,

митець не тільки

представив 14 живописних по�

лотен, а й продемонстрував жа�

гу повноцінного життя, самобут�

нього мистецтва, витримки, оп�

тимізму.

Редакція газети "Боярка�Ін�

форм" звернулася до заступника

міського голови Миколи Дави�

денка з проханням роз'яснити си�

туацію щодо незадовільного ста�

ну доріг у нашому місті. Ось що

він повідомив: 

"Цьогорічна зима, яка ще й до�

сі, наприкінці березня, не відсту�

пила, надзвичайно сильно "вда�

рила" по дорожньому покриттю.

Це відчувають як автомобілісти,

так і пішоходи. Подібна ситуа�

ція, на жаль, характерна для

всієї України. 2 стор.

ДОРОГИ 
ЧЕКАЮТЬ СВОГО

ОЗДОРОВЛЕННЯ

ДМИТРО ШИПУЛІН:
"ОГОЛОШУЮ 

ПОЧАТОК ВЕСНИ!"

З професійним святом працівни�
ків житлово�комунального госпо�
дарства та побутового обслугову�
вання населення привітали заступ�
ник голови райдержадміністрації
Микола Ляшенко та заступник го�

лови районної ради
Віктор Костина. 

Святковий концерт
відкрило тріо "Лада"
Тарасівського Будин�
ку культури на чолі з
Любов'ю Рачинською.
Учасниці видзвонюва�
ли жіночими голосами

народні пісні, а народні віршовані
усмішки швидко підняли й без того
святковий настрій. 

Та яке свято без привітань та на�
городжень? Боярчан привітали зас�
тупники міського голови м. Боярки

Валерій Скочко та Микола Дави�
денко. 

Грамотами були нагороджені Ка�
терина Бузько, Віктор Сусло, Віта�
лій Мурдій, Филимон Канчуків�
ський, Олександр Скопенко, Вале�
рій Ворожніченко, Микола Швець,
Валентин Бондаренко, Юрій Каме�
нецький, Євген Ковальчук, Наталя
Кульгава, Микола Петраш, Надія
Марченко, Борис Вадін, Валерій
Єрьома, Геннадій Рябов, Станіслав
Мазур та Катерина Кучеренко. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора

КОМУНАЛЬНИКІВ ПРИВІТАЛИ ЗІ СВЯТОМ

Минулої неділі комунальники святкували
професійне свято � День працівників житло�
во�комунального господарства та побутово�
го обслуговування населення України. З на�
годи свята 15 березня в районному будинку
культури, що в Новосілках, відбувся район�
ний захід. 

9 стор.

15 березня в актовій залі
Боярського НВК "Гімназія �
ЗОШ І ст." відбувся концерт
скрипаля�віртуоза Василя По�
падюка. Він вийшов на сцену
стрімко й природно: як вітер,
який лине до лише йому відо�
мої мети, і як людина, яка чітко
знає, що повинна виконати в
цьому житті.

Представляючи гостя,
міський голова Боярки Тарас
Добрівський звернувся до
присутніх: "Я радий вітати духовну
еліту нашого міста і найпрекрасні�
ших наших жінок, які зібралися сьо�
годні в цій залі. Вітаючи вас зі свя�
том весни та кохання, зичу щастя,
добра, жіночості! Ця зустріч була
запланована ще торік, коли мені
вдалося познайомитися з Василем
Попадюком. І нарешті ми можемо
почути музику, яка дарує нестрим�
ність і шаленство весни, і сама є
символом нового життя". 

Василь Попадюк народився 16
січня 1966 року у Львові в артис�
тичній родині. Тоді ж сім'я переїха�
ла до Києва і Василь вважає себе
киянином.

Батько � гуцул, родом із села Ми�
шин Коломийського району, соліст
Державного академічного хору
ім. Верьовки, керівник знаменитих
"Троїстих музик", об'їздив з гастро�
лями весь світ. Батько дуже хотів,
щоб син грав на сопілці, як і він сам.
Пізніше Василь так скаже про свого

батька: "Ще не народився між нами
той, хто буде грати так, як мій тато.
Його гру на сопілці я переніс на
скрипку".

Мати � галичанка, за професі�
єю хореограф. Хотіла, щоб син

учився грі на піаніно, і  хлопчик
почав займатися у чотири роки.
Але в шість узяв до рук скрипку, і
вона в його руках "сама" заграла
і чудодіє до цього часу. 

Чотири роки Василь навчався
в Київській консерваторії, зго�
дом через напружену концертну
діяльність закінчував заочне від�
ділення Львівської консерваторії
по класу скрипки.

10-11 стор.

У БОЯРЦІ ЗУСТРІЛИ ВЕСНУ 

З ВАСИЛЕМ ПОПАДЮКОМ

Василь Попадюк � виконавець, який грає на понад 15 музичних

інструментах. Талант, яким захоплюються перші особи іноземних

держав, дипломати й бізнесмени, багаті й знамениті, досвідчені му�

зиканти, колеги й непідготовлені слухачі. 

Король Хусейн дарує йому іменний годинник. Королева

Софія запрошує повторювати візити�концерти. В Іспанії його

називають "Живим нер�

вом", "Маестро скрип�

ка", в Америці � "Золо�

тою скрипкою", в Кана�

ді, де він переміг у пів�

фіналі конкурсу СВS

Great Canadian Music

Dream, � "Сучасним Па�

ганіні". Артист, який

дає більше 150 концертів

на рік. Скрипаль, якого на�

зивають "Золотою скрип�

кою України".

3 стор.

ТУБЕРКУЛЬОЗ —
ПРОБЛЕМА

СЬОГОДЕННЯ
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Позачергова 31�а сесія Боярської місь�
кої ради відбулася 13 березня під голову�
ванням секретаря ради Дмитра Паливо�
ди. Порядок денний засідання включав
два питання про внесення чергових змін:
до міського бюджету на 2013 рік і до прог�
рами розвитку культури на 2013 рік. Ще
одне питання було внесено додатково, "з
голосу": про звернення до керівних орга�
нів району, аби передати приміщення ко�
лишнього дитбудинку "Родина" у розпо�
рядження Боярської міської ради під ство�

рення філіалу дитячого садочка "Спадкоє�
мець". Усі рішення були ухвалені так само
екстрено, як і скликана сесія.

На запитання депутатів, чи необхідно
проводити позачергові сесії надто часто,
майже щотижня, і чи триватиме так нада�
лі, Дмитро Паливода роз'яснив, що, на
жаль, надходять термінові вказівки до ви�
конання, та й потреби громади вимагають
негайних змін. Як відомо, розпорядником
коштів є Боярська міська рада, а тому
тільки депутатські рішення мають силу. 

ООООффффііііццццііііййййнннноооо 22 березня 2013 року

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
Позачергова 31 сесія

РІШЕННЯ № 31/1497 

від 13 березня 2013 року                               м. Боярка

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної

громади міста Боярка приміщення районного дитячого будинку "Родина"

за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 84

Керуючись статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А :
1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Бо�

ярка приміщення районного дитячого будинку "Родина" за адресою: м. Боярка, вул. Моло�
діжна, 84.

2. Створити комісію для прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Боярка приміщення районного дитячого будинку "Родина" за адресою: м. Боярка, вул. Моло�
діжна, 84, у складі:

Голова комісії:
Давиденко Микола Іванович � заступник міського голови;
Члени комісії:
Балуєва Олена Миколаївна � завідуюча фінансово�економічним відділом;
Дідушко Ольга Петрівна � головний бухгалтер;
Дарага Віра Іванівна � завідуюча ДНЗ "Спадкоємець";
Неупокой Сергій Григорович � депутат Боярської міської ради;
Мірзаєв Анатолій Наріманович � депутат Боярської міської ради;
представники Києво�Святошинської районної ради та відділу освіти (за їх поданням).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії міської

ради: з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів, з питань управління
комунальною власністю міста, з питань житлово�комунального господарства та благоустрою
міста .

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                          Д. І. ПАЛИВОДА

12 березня відбулося чергове засі�
дання виконавчого комітету Боярської
міської ради. Серед низки питань зас�
лухано звіт про роботу зі звернення�
ми громадян КП "Боярське ГВУЖКГ"
та КП "Боярка�Водоканал". Так, до
БГВУЖКГ впродовж 2012 року надійшло
216 контрольних карток від інстанцій ви�
щого рівня та 1171 письмових заяв без�
посередньо від громадян. Жителів міста
найбільше хвилює якість надання житло�
во�комунальних послуг, а це � половина
усіх звернень, зокрема щодо водо� та
теплопостачання, роботи ліфтів, ремон�
ту покрівель дахів та під'їздів. За січень�
лютий 2013 року від боярчан надійшло
51 звернення щодо затікання квартир.

КП "Боярка�Водоканал" за 2012 рік
отримало 22 контрольні картки по звер�
ненню громадян від Боярської міської
ради та 9 звернень громадян, які надій�
шли на урядову "гарячу лінію". Також
впродовж минулого року зареєстровано
736 вхідних документів. За словами ди�
ректора КП "Боярка�Водоканал" Воло�
димира Павлуся, підприємство отрима�
ло 332 заявки щодо аварій на водопро�
відних мережах та 387 � щодо аварійних
ситуацій на каналізаційній мережі.

Під час обговорення стану роботи зі
зверненнями громадян заступник місь�
кого голови Микола Давиденко запропо�

нував спростити процедуру надання від�
повіді громадянам, тобто, у разі надход�
ження звернення чи скарги на робо�
ту комунального підприємства, останнє
безпосередньо має надавати відповідь
скаржнику.

Принагідно повідомляємо, що ава�
рійно�диспетчерська служба БГВУЖКГ
цілодобово приймає заявки мешкан�
ців стосовно всіх напрямів житлово�
комунальних послуг та благоустрою
за телефоном 40�357. 

За тел. 40�249 працює цілодобово
диспетчерська служба КП "Боярка�Во�
доканал", куди можна звернутися із
заявками про відсутність води або ж
інші аварійні ситуації.

Серед розглянутих на засіданні ви�
конкому питань: 19 � про надання дозво�
лу на розміщення об'єктів торгівлі, побу�
ту, виробництв, 7 � архітектурних, 12 �
житлових. 

Останніми були опрацьовані питання
роботи транспорту в місті, зокрема що�
до попереднього погодження розміщен�
ня зупинки "На вимогу" та пішохідного
переходу в районі газової заправки. Та�
кож розглянуто умови проведення кон�
курсу з визначення автомобільних пере�
візників на міських автобусних маршру�
тах загального користування у Боярці та
оголошено конкурс. 

Ч Е Р Г О В А  П О З А Ч Е Р Г О В А

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
Позачергова 31 сесія

РІШЕННЯ № 31/1499

від 13 березня 2013 року                                                           м. Боярка

Про внесення змін до Програми розвитку культури на 2013 рік, затвер�

дженої рішенням 29 сесії Боярської міської ради VI скликання від

28.01.2013 року №29/1485.

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України "Про місцеве самовряду�

вання в Україні", з урахуванням пропозицій і звернень від об'єднань грома�

дян, пропозицій постійно діючої депутатської комісії з питань духовності,

освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я, материнства і ди�

тинства та постійно діючої депутатської комісії з питань фінансів, бюджету,

соціально�економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Програми розвитку культури на 2013 рік, затвердженої рішен�
ням 29 сесії Боярської міської ради VI скликання від 28.01.2013 року №29/1485,
виклавши Додаток 2 у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську ко�
місію з питань духовності, культури, освіти, охорони здоров'я, фізкультури та спор�
ту та на заступника міського голови В. М. Дубовецького.

СЕКРЕТАР РАДИ                                                             Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
Позачергова 31 сесія

РІШЕННЯ № 31/1498

від 13 березня 2013 року                                                    м. Боярка

Про внесення змін до рішення II пленарного засідання чергової 28 сесії Боярської

міської ради VI скликання від 26.12.2012 року № 28/1451 "Про затвердження місько�

го бюджету на 2013рік"

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради

VI скликання від 26.12.2012 року № 28/1451 року "Про затвердження місь�

кого бюджету на 2013 рік", згідно з рішенням сесії районної ради "Про ра�

йонний бюджет Києво�Святошинського району на 2013 рік", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до переліку видатків бюджету розвитку з внесенням відповідних змін до
функціональної та економічної структури видатків спеціального фонду міського бюджету
(бюджет розвитку) в межах планових асигнувань, а саме:

зменшити асигнування по КФК 100202 КЕКВ 3210 на 150 000,40 грн; 
збільшити асигнування по КФК 180409 КЕКВ 3210 на 150 000,00 грн (на поповнення ста�

тутного фонду КП "Боярка�Водоканал"); 
збільшити асигнування по КФК 070101 КЕКВ 3132 на 00,40 грн (ДНЗ "Спадкоємець");
зменшити асигнування по КФК 070101 КЕКВ 3132 на 90 000,00 грн (ДНЗ "Спадкоємець");
збільшити асигнування по КФК 070101 КЕКВ 3110 на 90 000,00 грн (ДНЗ "Спадкоємець").
2. Внести зміни до переліку видатків за рахунок залишку коштів цільового фонду міського

бюджету на початок 2013 року, а саме: 
перенаправити кошти в сумі 92 780,00 грн, та додатково виділити кошти в сумі

12 362,00 грн на поточні трансферти КП "Боярка�Водоканал" для розрахунків за енергоносії
для потреб міста;

внести відповідні зміни до функціональної та економічної структури видатків
спеціального фонду міського бюджету, а саме:

збільшити асигнування по КФК 240900 КЕКВ 3210 на 12 362,00 грн.
3. Затвердити розпорядження міського голови від 22 лютого 2013 року № 02�14/26 "Про

внесення змін до помісячного розпису доходів загального фонду міського бюджету на 2013
рік".

4. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7 "Рішення про затвердження міського бюджету
на 2013 рік".    

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

СЕКРЕТАР РАДИ Д. І. ПАЛИВОДА 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ

ЧОРНОБИЛЬЦІ ПРОВЕЛИ РОБОЧУ НАРАДУ

Одне з головних питань зібрання � за�
хист законних соціальних, економічних,
оздоровчих, медичних інтересів інвалідів
Чорнобиля. 

За підсумками Всеукраїнської наради
"Союз Чорнобиль України" первинні органі�
зації мають розглянути і висловити свої про�
позиції щодо їх соціального статусу, надан�
ня всебічної допомоги чорнобильцям, які
опинилися в скрутному становищі чи кри�
тичній ситуації. Вони також мають сприяти
організації висококваліфікованої медичної
допомоги, реабілітації та оздоровлення
чорнобильців. 

Як повідомив голова Боярського осе�
редку "Союз Чорнобиль України" Юрій Івченко,

зараз ведеться робота зі створення для
чорнобильців окремої палати у Централь�
ний районній лікарні Києво�Святошин�
ського району. 

"Ми хочемо отримувати такі гроші, які пе�
редбачені законодавством. Але зараз Верхов�
на Рада України не працює і тому жоден закон,
а насамперед Чорнобильський, не вступає в
дію. Його дуже потребує величезна кількість
людей в Україні. Мешканці чорнобильської зо�
ни теж мають право на пільги. Але не слід забу�
вати про ліквідаторів, які в 1986 році отримали
дозу радіації, а нині ще й проживають на заб�
рудненій території", � підсумував Юрій Олексі�
йович. 

Учасники зібрання підписали звернення
до голови Київської обласної державної ад�
міністрації з проханням повернути виплати
пенсій. 

Міський голова Тарас Добрівський з ро�
зумінням поставився до висловлених проб�
лем, а також відповів на численні запитання
присутніх.

16 березня 2013 року за участю
міського голови Тараса Добрівсько�
го відбулися збори Боярського місь�
кого осередку Всеукраїнської гро�
мадської організації інвалідів "Союз
Чорнобиль України". 

Редакція газети "Боярка�
Інформ" звернулася до зас�
тупника міського голови Ми�
коли Давиденка з проханням
роз'яснити ситуацію щодо
незадовільного стану доріг у
нашому місті. Ось що він пові�
домив: 

"Цьогорічна зима, яка ще й до�
сі, наприкінці березня, не відсту�
пила, надзвичайно сильно "вда�
рила" по дорожньому покриттю.
Це відчувають як автомобілісти,
так і пішоходи. Подібна ситуація,
на жаль, характерна для всієї України. 

Для комунальних служб Боярки зараз над�
звичайно важливо розпочати повноцінне від�
новлення найбільш проблемних місць на до�
рогах. Наша попередня практика застосову�
вати під час ремонту шляхів "холодний ас�
фальт", для якого не страшні низькі темпера�
тури, не стала результативною, а лише вия�
вилася засобом надати тимчасовий комфорт,
безпеку водіям та пішоходам. 

Активний ремонт доріг у Боярці розпоч�
неться, як тільки дозволять погодні умови.

Закликаємо жителів з розу�
мінням поставитися до то�
го, що ні фінансові ресурси,
ні здоровий глузд не дозво�
ляють кидати гроші в калю�
жі і намерзлі кучугури.

Відразу розпочнемо з най�
більш проблемних місць, а їх
по місту чимало. Підрядні орга�
нізації готуватимуть до ремон�
ту уражені частини дороги
шляхом фрезерування. Робо�
ти проводитимуться по вули�
цях 50 років Жовтня, Садовій,

Маяковського, Магістральній. 
КП "Боярське ВУЖКГ" відновлюватиме

вулиці Молодіжну, Магістральну, Гоголя, 40
років Жовтня та Шевченка. Нас це не ля�
кає: люди і техніка готові, матеріли є. Але
повноцінний ремонт розпочнеться за на�
лежних погодних умов. 

Звертаючись до боярчан, прошу вит�
римки і розуміння, адже всі ми хочемо нор�
мального і безпечного пішохідного і тран�
спортного функціонування в нашому місті". 

Інф. “Боярка�інформ”

ДОРОГИ ЧЕКАЮТЬ СВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ



Армійську службу проходив у
військовому ансамблі пісні й танцю.
Тривалий час цей колектив перебу�
вав у Чорнобилі, де
постійно давав кон�
церти для ліквідато�
рів. Згодом лікарі не
рекомендують Васи�
леві проживати в Киє�
ві. Тому 1988 р. батько
змушений відпустити
його на роботу в Мос�
кву, до Театру музики
народів світу під ке�
рівництвом Володи�
мира Назарова. 

З 1993 р. музикант
гастролює у Франції,
Америці, Канаді. Вод�
ночас співпрацює з
Циганським театром
"Романс". 

У 1997 р. працює в
дитячій балетній шко�
лі, потім у Канадсько�
му національному ба�
леті. Найбільше виз�
нання дістав після
участі в концертах Ка�
надійської національ�
ної виставки. Виступав із безліччю
відомих світу виконавців: Хуліо Ігле�
сіасом, Яном Гілланом, сліпим му�
зикантом�гітаристом Джефом Хілі
(Blind Man), Ніа Вардалосом, з гру�
пою "Yes" та багато інших. 

Василь має доньку Софійку, свій
бренд "Папа Дюк", не відмовляє
жодному запрошенню на українські
фестивалі чи концерти в Америці і
Канаді, відміняючи на ці дні запла�
новані виступи. Живе в Канаді і вва�
жає себе громадянином світу.

Стиль його виконання назива�
ють "світова музика" (World Musiс).
Вважають, що він створив свій влас�
ний жанр, звівши докупи класичну
слов'янську, фольклорну, циганську,
популярну музику і джаз. Його ком�
позиції неповторні. Цінуючи класи�
ку, Василь понад усе любить націо�
нальну музику, зокрема гуцульську.
Захоплюється румунською, мадяр�
ською, до душі � романтичний ком�

позитор Еніо Моріконе. Проте фор�
мують його репертуар винятково
власні уподобання. 

Після закінчення
чергової композиції �
шквал овацій. Василь
Попадюк опускає скрип�
ку й підходить до мік�
рофона. На його рясно
зрошеному потом об�
личчі сяє щира відкри�
та посмішка. "Доброго
вечора, дорога Боярко,
� культурна столице Центральної
України! Я приїхав до вас на
запрошення міського голови Т.
Добрівського поки що один, без
своєї групи "Папа Дюк". До її складу
входять музиканти з Південної
України � Еквадору та Західної
України � Куби. Ми граємо україн�
ську музику в нашій обробці, оскіль�
ки не дозволяємо собі грати щось
чуже". 

Того вечора прозвучала компо�
зиція з альбому 2006 року, яка в
усьому світі вважається російським

романсом. Цей романс написав ве�
ликий український поет та письмен�
ник Євген Гребінка. Вже з перших
звуків слухачі безпомилково змогли
впізнати романс "Очи чёрные". 

А запальна мелодія "Ехали на
тройке с бубенцами" захоплює сво�
їм нестримним шаленством, і зда�
ється, що цей вихор емоцій, водос�
пад звуків й вирування пристрастей,
які щедрою рікою линуть зі сцени,

не закінчиться ніколи. 
Концерт завершився, і зал стоя�

чи дякував Василеві Попадюку нес�
кінченними оваціями. 

До речі, в залі була присутня
особа, яка доклала максимум зу�
силь для організації цього концерту:
боярчанин і друг Василя Попадюка
Сергій Лебединський. Він того дня і
сам почувався іменинником, купаю�
чись у хвилях щастя, яке подарува�
ла землякам чарівна скрипка Васи�
ля Попадюка. 

Радислав Кокодзей
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РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНКОМУ 

ОЦІНЕНО

Нещодавно, відповідно до розпоряджен�
ня міського голови Тараса Добрівського, у
виконавчому комітеті міської ради здійснено
щорічну оцінку виконання посадовими осо�
бами покладених на них обов'язків і завдань.

Це відбувається з метою здійснення регу�
лярного контролю за проходженням служби
та професійними досягненнями посадових
осіб виконкому. Під час оцінки роботи поса�
довців бралися до уваги їхні професійні та
особисті якості. 

Підсумовуючи оцінювання, міський голо�
ва Тарас Добрівський провів співбесіди з
працівниками виконавчого комітету, під час
яких він наголосив, що всі посадові особи по�
винні проявляти ініціативу і творчі здібності,
постійно підвищувати професійну кваліфіка�
цію та удосконалювати організацію своєї ро�
боти, виконувати свої посадові обов'язки
чесно, неупереджено, дотримуватися висо�
кої культури спілкування, шанобливо стави�
тися до громадян, додержуватися загально�
визнаних етичних норм, не проявляти свавіл�
ля або байдужість до їхніх правомірних дій та
вимог.

Результати щорічної оцінки будуть врахо�
вані при атестації посадових осіб виконавчо�
го комітету Боярської міської ради, розгляді
питань просування по службі, присвоєнні
чергового рангу, установленні передбачених
законодавством грошових винагород, над�
бавок, премій або змін їх розміру, формуван�
ні кадрового резерву та інших питань про�
ходження служби у виконавчому комітету Бо�
ярської міської ради. 

Марія Рябошапка, 

керуюча справами виконавчого комітету

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ДІЮТЬ 

ТА ВДОСКОНАЛЮЮТЬСЯ

Нещодавно відбулося повторне відстеження
результативності регуляторного акта: рішення
Боярської міської ради "Про затвердження
Правил благоустрою території міста Боярка"
№ 14/701 від 24.11.2011 року, розробленого на
виконання та з дотриманням вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності". Про
це повідомляється у відповідному звіті.

Правилами благоустрою території визначе�
но комплекс заходів, необхідних для забезпе�
чення чистоти та порядку в місті. Їх порушення,
згідно з чинним законодавством, тягне за со�
бою адміністративну відповідальність. Такі
справи розглядаються на засіданнях адмініс�
тративної комісії при виконавчому комітеті Бо�
ярської міської ради.

Так, за 2011 рік адміністративною комісією
було розглянуто та винесено 316 постанов про
адміністративне правопорушення. За 2012 рік �
269 постанов про адміністративне правопору�
шення, та відповідно до законодавства, було
накладено адміністративне стягнення.

Впродовж цього часу кількість порушень
щодо Правил благоустрою території Боярки
значно зменшилась. Це пояснюється тим, що,
відповідно до змін у чинному законодавстві,
значно зросли розміри штрафних санкцій, а це
підштовхує суб'єктів господарювання до біль�
шої відповідальності під час ведення господар�
ської діяльності.

Разом із тим виникла необхідність відкори�
гувати та доповнити деякі положення, наприк�
лад, додано до розділу 6 пункт 6.13 "Порядок
утримання малих архітектурних форм та тимча�
сових споруд".

Запропоновані доповнення до Правил благо�
устрою території міста Боярка регулюватимуть від�
носини у господарській та підприємницькій діяль�
ності з питання розміщення та утримання малих
архітектурних форм (МАФів) та тимчасових спо�
руд. Передбачена чітка процедура розміщення
МАФів, тимчасових споруд та заходи щодо демон�
тажу у випадку їх самовільного встановлення. 

Відповідно до ст. 10 Закону України  "Про заса�
ди державної регуляторної політики у сфері госпо�
дарської діяльності" на підставі порівняння вищев�
казаних показників, можна зробити висновок, що
регуляторний акт має достатній ступень досягнен�
ня визначених цілей та результати реалізації мають
позитивну динаміку.

У БОЯРЦІ ЗУСТРІЛИ ВЕСНУ 

З ВАСИЛЕМ ПОПАДЮКОМ



1 стор.

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні мешканці міста!

КП "Боярка�Водоканал" проводить планову чистку
хлорування та промивку резервуарів чистої води

водопровідних веж та водоводів відповідно
затвердженого графіка.

Просимо вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з
виконанням цієї роботи. 

Адміністрація
Графік

чищення РЧВ та водонапірних веж

Чистка Хлорування
Промивка

водоводів
Об’єм Назва об’єкту

01.04.13 02.04.13 02.04.13 250 м3 ВНС � 2 Забір’я

04.04.13 08.04.13 09.04.13 3000 м3 ВНС � 3 РЧВ � 1

10.04.13 15.04.13 16.04.13 3000 м3 ВНС � 3 РЧВ � 2

22.04.13 23.04.13 24.04.13 250 м3 ВНС � 4 РЧВ � 1

24.04.13 29.04.13 30.04.13 2000 м3 ВНС � 5 РЧВ � 1

27.04.13 18.04.13 19.04.13 250 м3 ВНС � 4 РЧВ � 2

13.05.13 16.05.13 17.05.13 2000 м3 ВНС � 5 РЧВ � 2

20.05.13 21.05.13 22.05.13 80 м3 Водонапірна вежа
вул. Кібенка

23.05.13 24.05.13 27.05.13 80 м3
Водонапірна вежа

вул. 40 років
Жовтня

Податківці інформують

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЄЧАСНЕ

ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ
Якщо платник податків бажає  подати

декларацію про майновий стан і доходи за
2012 рік поштою, то поштове відправлення
йому необхідно надіслати не пізніше ніж за
десять днів до закінчення граничного тер�
міну подання декларації. Тобто не пізніше
20 квітня 2013 року. 

Нагадуємо, що декларація подається ор�
гану державної податкової служби за місцем
реєстрації платника (місцем проживання) за
вибором в один із таких способів: 

� у паперовому варіанті безпосередньо
до органу ДПС; 

� в електронній формі за допомогою за�
собів електронного зв'язку й із дотриманням
умови щодо реєстрації електронного підпи�
су згідно із законодавством; 

� надіслати поштою паперовий варіант
декларації з повідомленням про вручення та
з описом вкладеного. 

Порядок заповнення та подання декла�
рації про майновий стан і доходи визначе�
но ст. 179 Податкового кодексу України. 

Сектор взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю

Державної податкової

інспекції у Києво�Святошинському районі
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Постійну участь у вшануванні Шев�
ченка беруть працівники Боярської
бібліотеки, які щороку організовують
книжкову виставку з фондів закладу.
Цього року завідуюча бібліотекою Віра
Венгер відкрила урочистість. Її щире і
натхненне слово ще раз підтвердило
слова Тараса Григоровича: "Не вми�
рає душа наша, не вмирає воля".

Заступник міського голови Валерій Ду�
бовецький, складаючи шану Великому
Українцю, закликав бути гідними пам'яті
поета, глибоко вивчати його творчість.

Депутат Боярської міської ради Ніна
Харчук наголосила, що скромний
Шевченковий пам'ятник у Боярці нале�

жить до історичних пам'яток міста, ку�
ди постійно приходять мешканці. Вона
висловила сподівання, що до наступ�
ного ювілейного року, коли відзнача�
тимемо 200�річчя від дня народження

Тараса Шевченка, територія довкола
Будинку культури буде належним чи�

ном реконструйована
і перетвориться на
справжній центр істо�
ричної частини нашо�
го міста.

Голова Боярської
жіночої громади Анге�
ліна Лахтадир наголо�
сила, що у цей день
вся Україна схиляє го�
лови перед величчю
Тараса Шевченка і
сповнюється віри, що
"і буде син, і буде ма�
ти, і будуть люди на
землі", як заповідав
поет.

І заполум'яніли квіти біля підніжжя
монумента. І вічною буде слава Тараса
Шевченка!

Ганна Коваленко,

фото автора

З нагоди 199�ї річниці від дня народження Тараса Шевченка представники бо�

ярської громади поклали квіти і провели мітинг біля пам'ятника геніальному пое�

ту, художнику, мислителю. Пам'ятник�

погруддя розташоване на вулиці Шев�

ченка, біля Боярського будинку культу�

ри, і має свою давню історію.

ТА РА С  Ш Е В Ч Е Н К О :  
« П Р О Ч И ТА Й Т Е  З Н О В У  Т У Ю  С Л А В У »

Зиму проводжали за участі голови Ки�
єво�Святошинської райдержадміністра�
ції Володимира Пака, його заступників
Миколи Шкаврона та Анатолія Іскорос�
тенського, а також заступника голови
райради Віктора Костини. Вони сердеч�
но бажали всім гарного настрою, відзна�
чаючи особливу, доброзичливу ат�
мосферу свята. Під час відвідання наме�
ту нашого міста, боярчанки змогли вра�
зити своєю гостинністю та залучили ке�
рівників району до народного танку. 

"Українці слав�
ляться тим, що
вміють берегти
традиції і розви�
вати культуру.
Всі учасники

змогли добре підготувалися до свята, а
тому тут панують лише позитивні
емоції", � зазначив під час святкування
заступник міського голови Боярки Вале�
рій Дубовецький. До складу делегації з
Боярки входили також секретар Бояр�
ської міської ради Дмитро Паливода,
заступник міського голови Микола Дави�
денко та актив міста. 

Представники міст, селища та сіл Киє�
во�Святошинського району намагалися
показати себе якнайкраще. Вони пре�

зентували виставки декоративно�прик�
ладного мистецтва, виступи оркестрів,
колективів художньої самодіяльності.
Дітки могли відвідати чимало конкурсів,

розважальних за�
ходів та забав. А
традиційні часту�
вання були непе�
ревершеними! 

На імпровізова�
ній сцені відбував�
ся святковий кон�
церт, де здійсню�
валося таїнство ук�
раїнських народ�
них обрядів, ста�
вилися театралізо�
вані вистави, а учні
загальноосвітніх
навчальних закла�
дів нашого району
показали концер�

тну фольклорну програму.

Ганна Коваленко,

фото автора

З И М У  П Р О В О Д Ж А Л И ,
В Е С Н У  К Л И К А Л И

9 березня у Вишневому відбувалося масове гуляння �

києво�святошинці відзначили традиційне свято проводів

зими. Хоча цей суботній день виявився досить прохолод�

ним, але народ вже з самого ранку юрмився на ярмарку. 

Дітям УкраїниДітям України

Щоб ми з вами не осиротіли

В цей складний для Батьківщини час, 

Треба, щоб Вкраїну так любили,

Як колись любив її Тарас.

Тож учити діток ми повинні 

Просто так, без всяких нагород. 

Це сьогодні діти України, 

Завтра – це її  народ.

Пам'ятайте, діточки, однині,  –

Нагадаю вам про це ще раз:

Велич і майбутнє України, – 

Все буде залежати від вас.

Микола Ткаченко,

полковник медичної служби у відставці,

інвалід війни

Вихованці ДНЗ "Даринка", колишнього дит�
садка №3, минулої п'ятниці весело та дружно
відсвяткували Масляну. Свято відбулося
надворі � малеча бадьоро "висипалася" із две�
рей, де їх зустрічала весела музика. Появу
двох скоморохів діти сприй�
няли радісно і залюбки взя�
лися разом із ними розва�
жатися. Перетягування ка�
ната та збивання кеглів доб�
ряче розігріли малечу. А як
же весело того дня усім ра�
зом співалося! Зимонька�
Зима у білому вбранні нама�
галася умовити малечу доз�
волити їй залишитися ще
трошки, адже і зимові роз�
ваги були дітям до смаку:
кидання сніжків, катання на
санчатах, лижах та ковзанах.
Втім, діти погодилися лише
погратися із Зимою, бо дуже
скучили за Весною із зеле�
ною травичкою та яскрави�
ми квітами, співочими пташ�
ками й теплим вітерцем.

І ось настала довгоочіку�
вана мить � зустрілися Зима із Весною, і не де�
небудь, а на порозі дитсадка. Весна у розкіш�
ному вінку та з букетом у руках вийшла назус�
тріч малечі. Навіть скоморохи ледве втримали�
ся, щоб стрімголов не бігти до неї від радості.
Аж тут іще одна приємна несподіванка � прий�
шла сама Масляна у великій квітчастій хустці із

тацею, повною смачних млинців. Бо як же тако�
го дня обійтися без цього неповторного атри�
бута свята?!

Завершилися веселощі дружним поїданням
млинців та спалюванням опудала Зими. І саме

в цю мить відбулося дещо дивовижне � з�за
хмар вперше за багато днів визирнуло сонце,
та таке яскраве, що малеча задоволено мру�
жилася і від цього всміхалася ще щасливіше.

Тетяна Зубкова,

фото автора

ЯК МАЛЕЧА 

ІЗ ЗИМОЮ ПРОЩАЛАСЯ

Конкурс на заміщення вакантних посад осіб місцевого са�
моврядування:

� спеціаліст І категорії із архітектурних питань � 1 штатна одини�
ця (на час відпустки по догляду за дитиною);

� спеціаліст І категорії з комунальних питань � 1 штатна одини�
ця (на час відпустки по догляду за дитиною);

1. Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта
відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфікацій�
ним рівнем спеціаліста або магістра, вміння користування ПК та
оргтехнікою, досконале знання державної мови в обсягах, достат�
ніх для виконання службових обов'язків.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення посад державних
службовців конкурсанти складають у письмовій формі іспити на
знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" і "Про засади запобігання і протидії
корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функці�
ональних повноважень відповідного відділу.

2. Потрібні документи: особова карта (форма № П�2ДС), авто�
біографія, копія документів про освіту, декларація про майно, до�
ходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік,
копія паспорта, військового квитка, довідки про присвоєння іден�
тифікаційного номера, медична довідка про стан здоров'я за фор�
мою.

Прийом документів для участі у конкурсі проводиться протя�
гом 30 календарних днів із дня його оголошення.

3. Звертатися за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13,
Боярська міська рада, кабінет № 7.

Довідки за телефоном 43�241.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОГОЛОШУЄ

Шановні мешканці міста,

які користуються залізничним транспортом!
З 11 березня по 11 квітня 2013 року проводиться місячник

з підвищення доходності від перевезення пасажирів в при�
міському сполученні. Протягом цього часу в електропоїздах
будуть проводитись рейди з виявлення безквиткових пасажи�
рів. Для уникнення непорозумінь просимо купувати квитки в
касах станції.

Адміністрація станції Боярка
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Присутніх своїми піснями також ві�
тали солістка Київконцерту Наталія Го�
ренко та солістка Боярського будинку
культури Валерія Гоц. А танком "Кос�
мічні гості" � Академія естрадно�цирко�
вого мистецтва. Та ще й на додачу �
східний танок у виконанні боярчанки
Лізи Іванової! 

Заключним акордом святкової кон�
цертної програми став пісенний блок
від народного аматорського хору "Вер�
биченька" з Віти Поштової під керів�
ництвом Наталії Мельник. І вже лунали
зі сцени інші � народні пісні, які, бабу�
сями�матусями співані, бережно від ді�
да�прадіда передавалися, при цьому
улюбленими залишались. А тому кожну
пісню вдячні глядачі вітали оплесками,
а проводжали справжніми оваціями.

Дві години концерту минули непо�
мітно. Ділячись враженнями, глядачі

ще довго не поспішали залишати гос�
тинної зали, за межами якої на них вже
чекав святковий фуршет. Звісно ж � із
шампанським! Адже келих саме з цим
грайливим напоєм слід піднімати за
наших чарівних жінок.     

У залі залишилися, як і личить
справжнім лицарям, ті, завдяки кому
стала можливою ця святкова концер�
тна програма. Адже зібрали всіх цих зі�
рок в одному концертному сузір'ї депу�
тати Боярської міської ради, представ�
ники Партії регіонів на мажоритарних
округах м. Боярки Олександр Боднюк
та Костянтин Пацьора, які й стали єди�
ними спонсорами свята. Цікаво, чим
керувалися вони, виступивши в ролі
меценатів?

� Дивне запитання, � широко посмі�
хається Олександр Боднюк. � Спочатку
ми вирішили привітати зі святом жінок
наших виборчих округів. А так, як обид�
ва наші виборчі округи знаходяться "за
переїздом", то рішення запросити на
свято прекрасну половину жителів всі�
єї історичної частини міста стало ціл�
ком логічним. А хто ж може привітати
жінок зі святом краще, ніж ті, для кого
дарувати радість і гарний настрій �
життєве покликання?

� Саме тому на сцену ми не виходи�
ли, � додає Костянтин Пацьора. � Адже
вітальних слів � і щирих, і професійно
досконалих � того дня вистачило. А нам

залишилася суто чоловіча робота: зро�
бити так, щоб наші кохані, чудові, ча�
рівні жінки відчули себе центром Всес�
віту, королевами Світу, окрасою Життя.
Зробити для них маленьке диво наши�
м и

чоловічими силами. І ця роль нам, ска�
жу відверто, дуже сподобалася. 

Повірте,  того дня добрих побажань
звучала сила�силенна у святковій залі
Боярського будинку культури. Тому
нам лише залишається приєднатися

до них. І, в свою чергу, побажати в це
весняне свято всім�всім жінкам хоро�
ших, сонячних літ. Бажаємо душевного
тепла всім�всім родинам, здоров'я,
злагоди і миру, бажаємо щастя і добра,

щоб долі вашій завжди було світло,
щоб доля ваша щедрою була, щоб роз�
квітали усмішки привітно, щоб дарува�
ла молодість весна!

Радислав Кокодзей, 

фото автора  
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В істинності цих слів, які

давно вже стали красивою поетич�

ною алегорією, змогли перекона�

тися 8 березня жінки історичної

частини Боярки. Програму святко�

вого концерту, влаштованого саме

для них, відкрив заслужений ар�

тист України, соліст академічного

ансамблю пісні і танцю Державної

прикордонної служби України

В'ячеслав Гога.

Начальник Києво�Святошинського
РВ ГУМВС України в Київській області

К р а с н о я р о в
Федір Федоро�
вич 

С л .  т е л . :
4�05�00, при�
йм.  день: се�
реда з 15:00
до 18:00.

Заступник начальника Києво�Свя�
тошинського РВ ГУМВС України в Київ�

ській області � на�
чальник міліції
громадської без�
пеки Перфілов
Олексій Львович 

Сл. тел.: 4�05�83,
прийм. день: вівто�
рок з 10:00 до 13:00

Начальник сектора дільничних інс�
пекторів міліції (ДІМ) Києво�Святошин�

ського РВ ГУМВС Ук�
раїни в Київській об�
ласті Коханко Алім
Миколайович 

Каб. № 408, сл. тел.:
4�02�02, прийм. дні: вів�
торок з 9:00 до 11:00,
четвер з 18:00 до 21:00,
субота з 10:00 до 13:00.

Заступник началь�
ника сектора ДІМ Киє�
во�Святошинського
РВ ГУМВС України в
Київській області Губ�
ницький Сергій Іванович

Каб. № 408, сл. тел.:
4�02�02, прийм. дні: вів�
торок з 9:00 до 11:00, четвер з 18:00 до
21:00, субота з 10:00 до 13:00.

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

З метою профілактики аварійності на паса�
жирському автомобільному транспорті на те�
риторії Києво�Святошинського району з 1 по
31 березня організовано проведення комплек�
су заходів.

Як повідомив старший державний автоін�
спектор відділення ДАІ у Києво�Святошин�
ському районі Володимир Перевишко, впро�
довж першої декади березня вирішено проаналізу�
вати стан аварійності на пасажирському авто�
мобільному транспорті, причини та умови, що
сприяли скоєнню ДТП. А також, з урахуванням
інтенсивності пасажирських перевезень тери�
торією обслуговування, затвердити графіки
відпрацювань шляхів нарядами ДПС ДАІ і
спільними мобільними групами в складі ДАІ,
ДСБЕЗ та Укравтоінспекції у Київській області.

Організовано проведення нарад та зустрі�
чей за участю представників районних, міських
адміністрацій з питань профілактики аварій�
ності. Зокрема, робоча нарада за участю державто�
інспекторів та представників пасажиропере�
візників.

В період з 11 по 31 березня передбачено
проведення позапланових контрольних пере�
вірок щодо  дотримання пасажироперевізни�
ками вимог законодавства в сфері безпеки до�
рожнього руху.

Працівникам ДПС ДАІ доручено зосереди�
ти увагу за дотриманням ПДД водіями паса�
жирського автотранспорту, а також іншими

учасниками дорожнього руху, особливо, що
стосується перешкоджання руху автобусів. З
цією метою працівникам ДПС ДАІ доручено
наблизити маршрути несення служби до мар�
шрутів, по яких здійснюється інтенсивний рух
пасажирського транспорту.

БЕЗПЕКА РУХУ � ПОНАД УСЕ
Ситуація з аварійністю на паса�

жирському автомобільному транспорті

завжди була непростою. Нині особливе

занепокоєння викликає зростання кіль�

кості аварій. Тому працівники Державтоін�

спекції приділяють велику увагу питанням

безпеки руху на дорогах.

У зв'язку з набранням чинності Законом України від
20 листопада 2012 року № 5492 � VI "Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її соціальний статус" посвідчення водія, що
були видані з використанням зразка бланка,
затвердженого органом виконавчої влади Союзу
Радянських Соціалістичних Республік, припиняють
свою дію з 1 січня 2014 року. 

Для заміни посвідчення водія Вам необхідно
звернутись до найближчого ВРЕР ДАІ, при собі мати:

1. Посвідчення водія на бланку, затвердженому
органом виконавчої влади Союзу Радянських
Соціалістичних Республік 

2. Паспорт громадянина України (за наявності �
закордонний паспорт або його копію).

3. Екзаменаційну картку водія.
4. Медичну довідку.
5. Дві фотографії розміром 3Х4.
Вартість заміни посвідчення водія становить 198

гривень.
Адреса відділу РЕР ДАІ з обслуговування Києво�

Святошинського району при УДАІ ГУМВС України в
Київській області:

с. Софіївська Борщагівка, вул. Толстого, 2,

приміщення "Автоцентру на Кільцевій", 1 поверх.

Графік роботи: вівторок�п'ятниця � з 9:00 до 18:00;

у суботу з 9:00 до 16:00. 

Д О  У В А Г И  В О Д І Ї ВД О  У В А Г И  В О Д І Ї В

Адреса: 08150, Київська область, Києво�Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88. 

Телефон чергової частини: 044�406�07�83; 04598� 4�02�02
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06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:20,

15:00, 18:20 Новини
06:10, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
06:15, 07:10, 08:05, 15:45,

23:20 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "О. Сафонова.

У пошуках кохання"
09:00 Підсумки тижня
09:40 Т/с "Маруся.

Повернення"
11:55 Без цензури
12:35 Діловий світ
12:40 Хай щастить
13:00 Право на захист
13:20 Темний силует
13:30 Х/ф "Професія � слідчий" 
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:35 Наука

15:40 Діловий світ. Агросектор
16:00 Х/ф "Руїни стріляють" 
18:45 Світ спорту
18:55 Агро�News
19:05 Діловий світ
19:25 Сільрада
19:45 Вітас. "Мама та син"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:25 Від першої особи

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

06:45, 07:10, 07:30, 08:05,
09:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард" (1)
10:00, 17:10 Т/с "Величне

століття. Роксолана �
2" (1)

12:05 Х/ф "Калачі"
13:50, 14:50 "Не бреши мені � 3"
15:55 "Просто�шоу з Юрієм

Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
20:15, 21:10 Т/с "Лєдніков"

22:10 "Гроші"
23:40 "ТСН. Особливе"
00:05 Х/ф "Доктор

Дуліттл � 2" (1)

05:45 Х/ф "Сни"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 12:00, 18:00
Новини

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

09:10 Т/с "Один на всіх" (1)
13:15 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом
Каневським"

14:10 "Судові справи"
15:00 "Сімейний суд"
16:00 "Чекай на мене"
17:45, 18:55 Т/с "Свати  � 3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Однолюби"
00:50 "Парк автомобільного

періоду"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Еллі МакБіл" (1)

12:55 Лялечка�2
13:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
15:30, 19:55 Даєш молодь!
17:10 Досвідос � 2
17:45 Чортівня щодня
18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак � 3
19:30 Богиня. Нова колекція
22:20 Велика різниця
23:00 Дурнєв+1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Факти тижня з

О. Соколовою 
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25, 01:15

Надзвичайні новини з
К. Стогнієм

10:00 Х/ф "Ключ
саламандри"

12:05, 13:00 Х/ф "Скарб
Амазонки"

12:45 Факти. День
14:20, 20:10 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
16:35 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
22:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"

23:20 Свобода слова з
А. Куликовим

05:15 "Чужі помилки. Ціна
життя"

06:05 "Все буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда

про зірок"
09:10 Х/ф "Лекції для

домогосподарок" (1)
11:35 "МайстерШеф � 2"
16:00 "Все буде добре!"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й мачуха" (1)
22:25 "Детектор брехні � 3"
23:40 "Битва екстрасенсів"
00:35 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:00 Teen Tіme
06:05 Очевидець.

Найшокуюче
06:40, 07:10, 07:40, 08:45

Підйом
06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55

Репортер
07:35, 08:35, 18:55 Погода

09:00 Х/ф "Людина�павук � 2"
11:45, 17:50 Т/с "Вороніни"
13:30 М/c "Качині історії"
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Світлофор"
19:35 Спортрепортер
20:00 Т/с "Щоденник доктора

Зайцевої"
21:00 Т/с "Кухня"
22:00 Ревізор � 2
00:10 Спортрепортер

07:00 М/ф
09:45 Х/ф "Міський пейзаж" (1)
11:20 Х/ф "Сили природи" (1)
13:20 "Пороблено в Україні"
14:45, 18:00 "Звана вечеря"
15:45 "КВН"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Лямур Тужур"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 Х/ф "Еон Флакс" (2)
23:40 Х/ф "Красунчик" (2)
01:30 Міжнародний

конкурс моделей
"Elіte Model Look"

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:30 Х/ф "Одиночне

плавання" (1)
08:05 "Агенти впливу"
09:00 "Православні святі"
10:40 Т/с "Павутиння�6"
14:20 Т/с "Бригада"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

23:45 "Свідок"
00:15 Х/ф "2016: кінець

ночі" (2)

06:00 Т/с "Дорожній
патруль � 2" (1)

07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:20 Т/с

"Слід" (1)
10:00 Т/с "Моє кохане

чудовисько" (1)
15:20 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Профіль убивці" (1)
22:50 Х/ф "Ненародже�

ний" (2)
00:35 Х/ф "Денне світло" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

УТ 1
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:35,

15:00, 18:20 Новини
06:10, 07:05, 23:15, 01:10

Спорт
06:15, 07:10, 08:05, 09:00,

12:55, 15:45, 23:20
Погода

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

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "О. Барикін.

Незакінчений
концерт"

09:05 Підсумки дня
09:30 Шеф�кухар країни
10:20 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:50 Діловий світ
13:05 Крок до зірок
13:50 Х/ф "Професія �

слідчий" 
15:15 Euronews
15:35 Наука
15:40 Діловий світ.

Агросектор
16:00 Х/ф "Руїни

стріляють" 
18:45 Світ спорту

18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:35 Здоровенькі були
20:05 221. Екстрений

виклик
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу

"Адреналін"
22:55 Трійка, Кено,

Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Х/ф "Ключі від

безодні"
00:25 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН

06:45, 07:10, 07:30, 08:05,
09:10 "Сніданок з
1+1"

07:25 М/ф "Бернард" (1)
10:00, 17:10 Т/с "Величне

століття. Роксолана
� 2" (1)

11:55, 12:50 Т/с
"Лєдніков"

13:50, 14:50 "Не бреши
мені � 3"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм Горбуновим"

16:45 "ТСН. Особливе"
20:15, 21:15 Т/с

"Лєдніков"
22:15 "Міняю жінку � 7"
00:00 "ТСН. Особливе"

05:30 Т/с "Об'єкт №11"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 12:00, 18:00
Новини

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

09:10 Т/с "Відплата"
12:55 Д/с "Слідство

вели...” з Леонідом
Каневським"

13:50 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:45 Т/с "Анюта"
17:40, 18:55 Т/с "Свати

3" (1)
20:00 "Подробиці"
20:45 Футбол. Збірна

України � збірна
Молдови

22:55 Х/ф "Ми з
майбутнього" (1)

01:20 Х/ф "Пагорб" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с

"Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

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

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Еллі МакБіл" (1)

12:55 Лялечка�2
13:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
15:30, 19:55 Даєш молодь!
17:10 Досвідос � 2
17:45, 23:00 Чортівня

щодня
18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак 3
19:30 Богиня. Нова

колекція
22:20 Велика різниця
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:30, 13:00 Анекдоти по�

українськи
12:45 Факти. День
13:05, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:15 Т/с "Морські дияволи
� 6. Смерч"

16:30 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Морські дияволи

� 6. Смерч"
23:20 Х/ф "Під укіс" (2)
01:10 Провокатор

06:00 "Чужі помилки.
Остання шлюбна
ніч"

06:45, 16:00 "Все буде
добре!"

08:45 "Неймовірна правда
про зірок"

10:10 "Зіркове життя.
Зіркові татусі"

11:05 Х/ф "Будинок на
узбіччі" (1)

13:05 "МайстерШеф � 2"
18:00, 22:00 "Вікна�

Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й мачуха"

(1)
22:25 "Кохана, ми

вбиваємо дітей"
00:25 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:00 Teen Tіme
06:05 Очевидець.

Найшокуюче
06:40, 07:10, 07:40, 08:45

Підйом
06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 00:10

Репортер
07:35, 08:35, 18:55 Погода
09:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
10:00, 15:40 Т/с "Кадетство"

11:00, 17:50 Т/с "Вороніни"
13:25 М/c "Качині історії"
14:45 Т/с "Друзі"
16:45 Т/с "Світлофор"
19:35 Спортрепортер
20:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
21:00 Т/с "Кухня"
23:05 Т/с "Світлофор"

07:00 М/ф
09:15 "Три сестри"
10:10 Х/ф "Останній танець

за мною"
12:15 "Розсміши коміка"
13:15, 17:00 "Дім на

заздрість усім"
14:15, 19:00 "Шопінг

монстри"
15:10, 18:00 "Звана

вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Три сестри"
23:10 "ШОУМОНРОУ"
23:45 Х/ф "Останній танець

за мною"
01:35 "Нічне життя"

06:05 Х/ф "Від Бугу до
Вісли" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "Медичні таємниці"
10:25 Т/с "Детективи

Т. Устинової.

"Розлучення та
дівоче прізвище" (1)

12:35 Т/с "Бандитський
Петербург � 9"

14:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 9"

16:45, 19:00, 23:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

00:15 Х/ф "Підривник" (2)

06:00 Т/с "Дорожній
патруль � 3" (1)

07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:00, 17:20, 21:50

Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Лягавий" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять.
Африканські
пристрасті"

14:35 Т/с "Подружжя" (1)
15:35 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Профіль

убивці" (1)
23:30 Т/с "Подружжя" (1)
00:30 Т/с "Грімм" (2)
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06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:30,

15:00, 18:20 Новини
06:10, 07:05, 23:15, 01:10

Спорт
06:15, 07:10, 08:05, 09:00,

09:50, 15:40, 23:20
Погода

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

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Д/ф

"Н. Білохвостикова.
Без гучних слів"

09:05 Підсумки дня
09:25 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:45 Діловий світ
12:50 Контрольна робота
13:15 Українська пісня
13:45 Х/ф "Професія �

слідчий" 
15:15 Euronews
15:30 Наука
15:35 Діловий світ.

Агросектор
15:50 Х/ф "Руїни

стріляють" 
18:45 Світ спорту
18:50 Діловий світ

19:10 Про головне
19:30 Без цензури
20:00 Театральні сезони
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
22:25 Світло
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Х/ф "Ключі від

безодні"
00:25 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку
дітей"

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

06:45, 07:10, 07:30, 08:05,
09:10 "Сніданок з
1+1"

07:25 М/ф "Бернард" (1)
10:00 Т/с "Величне

століття. Роксолана�
2" (1)

11:55, 12:50 Т/с "Лєдніков"
13:50 "Не бреши мені�3"
14:50 "Не бреши мені�2"
15:55 "Просто�шоу з

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

століття. Роксолана�
2" (1)

20:15, 21:15 Т/с "Лєдніков"
22:15 "Ілюзія безпеки. Не

тільки м'ясом"
23:50 "ТСН. Особливе"
00:15 Х/ф "Рекетир" (1)

05:30 Т/с "Об'єкт №11"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 12:00, 18:00
Новини

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

09:10 Т/с "Відплата"
12:55 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом
Каневським"

13:50 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:45 Т/с "Анюта"
17:40, 18:55 Т/с "Свати � 3"

(1)
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Однолюби"
01:10 Х/ф "І прийшов

павук" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с "Ранетки"

(1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

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

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Еллі МакБіл" (1)
12:55 Лялечка�2
13:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:10 Досвідос � 2
17:45, 23:00 Чортівня

щодня

18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак 3
19:30 Богиня. Нова

колекція
19:55 Даєш молодь!
22:20 Велика різниця
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:25 Світанок
06:25 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з
К. Стогнієм

10:10 Т/с "Убивча сила"
12:35 Анекдоти по�

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

українськи
13:05, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:15 Т/с "Морські дияволи
� 6. Смерч"

16:30 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
23:20 Х/ф "У пеклі" (2)
01:20 Кримінальний

облом

05:55 "Чужі помилки.

Дівчина без імені"
06:35, 16:00 "Все буде

добре!"
08:35 "Неймовірна

правда про зірок"
10:00 "Зіркове життя.

Зірки поза
законом"

10:55 "Кохана, ми
вбиваємо дітей"

12:50 "МайстерШеф � 2"
18:00, 22:00 "Вікна�

Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й

мачуха" (1)
22:25 "Хата на тата"
00:20 Т/с "Доктор Хаус"

(1)

Новий Канал

06:00 Teen Tіme
06:05 Очевидець.

Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40,

08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00,

00:10 Репортер
07:35, 08:35, 18:55

Погода
09:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
10:00 Т/с "Кадетство"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 М/c "Качині історії"
14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Т/с "Кадетство"
16:40, 23:05 Т/с

"Світлофор"

17:50 Т/с "Вороніни"
19:35 Спортрепортер
20:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
21:00 Т/с "Кухня"

07:00 М/ф
09:50 "Три сестри"
10:50 Х/ф "Без

ансамблю"
12:15 "Велика різниця"
13:15, 17:00 "Дім на

заздрість усім"
14:15 "Шопінг монстри"
15:10, 18:00 "Звана

вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Три сестри"
23:10 "ШОУМОНРОУ"
23:45 Х/ф "Без

ансамблю"
01:10 "Нічне життя"

05:50 Х/ф "Загін
особливого
призначення" (1)

07:00 Х/ф "Вантаж 300" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні

справи"
10:00 "Медичні таємниці"
10:25 Т/с "Детективи

Т. Устинової.
"Розлучення та
дівоче прізвище" (1)

12:30 Т/с "Бандитський
Петербург � 9"

14:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 9"

16:45, 19:00, 23:45
"Свідок"

17:00 Т/с "Висяки"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

00:15 Х/ф "У пошуках
пригод" (2)

06:00 Т/с "Дорожній
патруль � 3" (1)

07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 13:00 17:20 21:50 Т/с

"Слід" (1)
10:00 Т/с "Профіль

убивці" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять.
"Ласковый май":
залишитися
живими"

14:35, 23:30 Т/с
"Подружжя" (1)

15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Нерівний шлюб"

(1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Профіль

убивці" (1)
00:30 Т/с "Грімм. Другий

сезон" (2)
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06:00 Ранкова молитва
06:05 Підсумки
06:15, 06:55, 08:55,

09:00, 14:10,
16:20, 22:55, 23:25
Погода

06:20 Сміх з доставкою
додому

07:00 Концерт
"О. Барикін. Не
забувай друга..."

08:25 Панянка і кулінар
09:05 Життя на рівних
09:25 Досвід
10:45 Х/ф "Бронзовий

птах"
14:20 "Секрети успіху" з

Н. Городенською
14:50 В гостях у

Д. Гордона
15:50 Золотий гусак
16:25 Енергоблок
16:35 "Людина року�

2012". Церемонія
нагородження

20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Кабмін: подія

тижня
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
23:00 Твій голос

23:30 Ера здоров'я
23:50 Кіно в деталях
00:40 Клуб гумору

06:00 "Ремонт +"
06:25 Х/ф "Крутий

поворот" (1)
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна

лотерея "Хто там?"
10:10 М/ф "Енгрі Бердс"
10:15, 10:40 Дісней! "Чіп

і Дейл" (1)
11:00 "Світ навиворіт � 4:

В'єтнам"
12:00 "Тачки"
12:25 "Голос країни � 3"
14:35 Х/ф "Доктор

Дуліттл � 3" (1)
16:30 "Вечірній Київ"
18:30 "Розсміши коміка"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Квант

милосердя" (2)
22:10 Х/ф "Викрасти за

60 секунд" (2)
00:30 Х/ф "Великий

солдат" (2)

06:15 "Шустер Lіve"
09:55 "Чекай на мене"
11:25 "Великі танці"

14:10 Т/с "Найкрасиві�
ша" (1)

18:00 Концерт
"Міжнародний
фестиваль гумору
"Юрмала"

20:00 "Подробиці"
20:30 "Ювілейний

концерт
Ю. Антонова в
Кремлі" 

00:20 Х/ф "Пограбування
по�італійськи" (1)

06:00 Єралаш
07:15 М/с "Лунтік" (1)
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:40 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієго, вперед!" (1)
10:40 М/с "Індійські

байки" (1)
11:05 Єралаш
11:50 Т/с "Моя

прекрасна ня�
ня" (1)

13:35 Т/с "Половин�
ки" (1)

15:00 М/ф "Астро�
бой" (1)

16:55 Х/ф "Тимчасово
вагітна" (1)

18:50 Х/ф "Одного разу в
Римі" (2)

20:45 Віталька
22:20 Що якщо?
23:00 Х/ф "Діти

кукурудзи" (3)
00:55 Х/ф "Франкенш�

тейн у коледжі" (1)

05:30 Світанок
06:30 Козирне життя
06:55 Т/с "Морські

дияволи�6.
Смерч"

08:55 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:40 Квартирне

питання
11:40 Дивитися всім!
12:40 За кермом
13:05 Т/с "Під зливою

куль"
17:45 Максимум в

Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с "Спецназ"
02:20 Х/ф "Шість куль"

(2)

06:30 Х/ф "Садко" (1)
08:05 "Караоке на

Майдані"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:45 "Хата на тата"
12:35 "Холостяк � 3"
15:55 "Як вийти заміж з

Анфісою Чеховою"
17:00 Х/ф "Іван

Васильович
змінює профе�
сію" (1)

19:00 "Україна має
талант! � 5"

22:20 "Слідство ведуть
екстрасенси"

02:05 "Детектор бре�
хні � 3"

06:30 Новий погляд
08:05, 10:00 Ревізор�2
11:55 Уральські пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:00 Нереальна історія
14:40 Файна Юкрайна
15:35 Т/с "Щасливі

разом"
18:05 Х/ф "Скубі�Ду"
20:00 Х/ф "Солт"
22:00 Хто зверху?�2
23:40 Х/ф "Міс Ніхто" (2)

01:35 Спортрепортер

07:00, 10:00 М/ф
09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана
Андерсена" (1)

11:15 М/ф "Карапу�
зи" (1)

12:30 Х/ф "Міст до
Терабітії" (1)

14:25 Х/ф "Здивуй мене"
16:20 "Весільний

розмір"
17:15 "Лямур Тужур"
18:15 "Розсміши коміка"
19:10 "КВК"
21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:00 Х/ф "Красун�

чик � 2" (2)

06:05 "Легенди
бандитського
Києва"

07:25 "Залізний Оскар"
07:55 Х/ф "Перед

світанком" (1)
09:25 Х/ф "Марш�кидок"
11:30 "Речовий доказ".

Помилка Майстра
ножа

12:00 "Головний свідок"

13:00 Х/ф "Тривожна
неділя" (1)

14:45 Д/с "Хвороби�
вбивці"

15:15 Т/с "Шериф" (1)
19:00 Т/с "Зрадник"
23:00 "Головний свідок"
00:00 Х/ф "Найманий

убивця" (3)

06:00 Срібний апельсин
07:00, 19:00 Події
07:10 Т/с "Інтерни" (1)
08:10 Найрозумніший
10:00 Таємниці зірок
11:00 Найкращий кухар

на селі�2
12:00 Т/с "Дорожній

патруль � 3" (1)
15:00 Х/ф "Біла сук�

ня" (1)
17:00 Х/ф "Формула

щастя" (1)
19:20 Х/ф "Особиста

справа майора
Баранова" (1)

21:20 Т/с "Шаман" (2)
01:00 Т/с "Мент у законі�

2" (2)
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06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

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

12:20, 15:00, 18:20
Новини

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

09:00, 15:20, 23:10
Погода

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

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "О. Соловей.

Раба кохання"
09:05 Підсумки дня
09:20 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:30 Діловий світ
12:35 Адреналін
14:05 Х/ф "Професія �

слідчий"
15:15 Діловий світ.

Агросектор
15:25 Околиця
16:00 Х/ф "Іван

Бабушкін" 
18:45 Світ спорту
18:50 Діловий світ
19:10 Про головне

19:35 Український
ретро�хіт. 10+10

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено,

Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:15, 00:10 Х/ф "Ключі

від безодні"

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10
"Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Бернард" (1)
10:00 Т/с "Величне

століття.
Роксолана � 2" (1)

11:55, 12:50 Т/с
"Лєдніков"

13:50, 14:50 "Не бреши
мені � 2"

15:55 "Просто�шоу з
Юрієм
Горбуновим"

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

століття.
Роксолана�2" (1)

20:15 "Казкова Русь"
20:40 "Вечірній Київ"
22:35 Х/ф "Чужі" (2)
01:25 Х/ф "Чужий � 3" (2)

05:30 Т/с "Об'єкт №11" 
07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 09:00,
12:00, 18:00
Новини

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

09:10 Т/с "Відплата"
12:55 Д/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

13:50 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:45 Т/с "Анюта"
17:40, 19:00 Т/с "Свати 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:30 Х/ф "На чужій

смузі" (1)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 16:05 Т/с

"Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

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

з привидами" (1)

12:00 Т/с "Еллі МакБіл" (1)
12:55 Лялечка�2
13:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:10 10 кроків до кохання
18:15, 20:30 Віталька
18:55 Одна за всіх
19:55 Даєш молодь!
21:30 Що якщо?
21:55 Велика різниця
23:00 Чортівня щодня
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:15 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичай�

ні новини з
К. Стогнієм

10:10, 16:30 Т/с "Убивча
сила"

12:30, 13:00 Анекдоти по�
українськи

12:45 Факти. День
13:05, 22:10 Т/с

"Прокурорська
перевірка"

14:15, 20:10 Т/с "Морські
дияволи � 6. Смерч"

18:45 Факти. Вечір

23:20 Х/ф "Шість куль" (2)
01:40 Екстрений виклик

05:00 "Чужі помилки.
Сирітська помста"

05:45 Х/ф "Червоні
вітрила" (1)

07:10 Х/ф "Попелюшка із
Запруддя" (1)

09:10 Х/ф "Дівоча
вечірка" (1)

17:50, 22:00 "Вікна�
Новини"

18:00 Х/ф "Іван
Васильович змінює
професію" (1)

20:00, 22:35 "Холостяк � 3"
00:00 "Як вийти заміж з

Анфісою Чеховою"

06:00 Teen Tіme
06:05 Очевидець.

Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40, 08:45

Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 00:10

Репортер
07:35, 08:35, 18:55 Погода
09:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
10:00 15:40 Т/с

"Кадетство"
11:00, 17:50 Т/с "Вороніни"

13:25 М/c "Качині історії"
14:45 Т/с "Друзі"
16:45, 23:05 Т/с

"Світлофор"
19:35 Спортрепортер
20:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
21:00 Т/с "Кухня"
22:00 Т/с "Кухня 2"

07:00 М/ф
09:10 "Три сестри"
10:10 Х/ф "Остання

відпустка" (1)
12:15 "Розсміши коміка"
13:15, 17:00 "Дім на

заздрість усім"
14:15 "Шопінг монстри"
15:10, 18:00 "Звана

вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
19:00 "КВК"
21:15 "Розсміши коміка"
22:10 "Пороблено в

Україні"
23:25 "Вечір. Паша.

Зорі"
00:20 Х/ф "Остання

відпустка" (1)

05:30 "Легенди карного
розшуку"

07:00 Т/с "Конвой PQ�
17"

14:50 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів
� 9"

16:45, 19:00 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:30 Т/с "Останній бій

майора Пугачова"
23:15 Х/ф "Марш�кидок"
01:30 Х/ф "Куля в голові" (2)

06:00 Т/с "Дорожній
патруль � 3" (1)

07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:00, 17:20 Т/с

"Слід" (1)
10:00 Т/с "Профіль

убивці" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Пам'яті
Людмили
Гурченко"

14:35 Т/с "Подружжя" (1)
15:35 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Нерівний

шлюб" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Профіль

убивці" (1)
21:50 Т/с "Мент у

законі � 2" (2)
01:30 Х/ф "Нас

зараховано!" (2)
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06:00 "Доброго ранку,
Україно!"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:30,

15:00, 18:20 Новини
06:10, 07:05, 23:15, 01:10

Спорт
06:15, 07:10, 08:05, 09:00,

12:55, 15:45 Погода
06:20 Рецепти здоров'я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою

додому
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "В. Стржельчик.

Вельможний пан
радянського
екрану"

09:05 Підсумки дня
09:25 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:45 Діловий світ
12:50 Офіційна хроніка
13:05 Здоров'я
13:55 Х/ф "Професія�

слідчий" 4 с.
15:15 Euronews
15:35 Наука
15:40 Діловий світ.

Агросектор
16:00 Х/ф "Іван Бабушкін"
18:45 Світ спорту

18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:35 221. Екстрений

виклик
20:25 Досвід 
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Досвід 
22:50 Трійка, Кено,

Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Ключі від

безодні"
00:25 Від першої особи

Т
06:00 "Служба розшуку

дітей"
06:05 07:00 08:00, 09:00,

19:30, 23:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:30, 08:05,

09:10 "Сніданок з
1+1"

07:25 М/ф "Бернард "
10:00, 17:10 Т/с "Величне

століття. Роксолана�
2" (1)

11:55, 12:50 Т/с "Лєдніков"
13:50, 14:50 "Не бреши

мені � 2"
15:55 "Просто�шоу з

Юрієм Горбуновим"
16:45 "ТСН. Особливе"
20:15, 21:15 Т/с "Лєдніков"
22:15 "Моя хата скраю"
23:50 "ТСН. Особливе"
00:15 Х/ф "Чужі" (2)

05:30 Т/с "Об'єкт №11"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 12:00, 18:00
Новини

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

09:10 Т/с "Відплата"
12:55 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом
Каневським"

13:50 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:45 Т/с "Анюта"
17:40, 19:00 Т/с "Свати 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Однолюби" 
01:00 Х/ф "Цілуючи

дівчат" (3)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с

"Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки �

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

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Еллі МакБіл" (1)
12:55 Лялечка�2
13:55 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:10 Досвідос�2
17:45, 23:00 Чортівня

щодня
18:15, 21:00 Віталька

18:55 БарДак � 3
19:30 Богиня. Нова

колекція
19:55 Даєш молодь!
22:20 Велика різниця
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:25 Світанок
06:25 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні

новини з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:30 Анекдоти по�

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

українськи
13:05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:15 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
16:30 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
22:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:20 Х/ф "Спеціальне

завдання" (2)
01:15 Провокатор

06:00 "Чужі помилки.
Помста за сина"

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

про зірок"
10:05 "Зіркове життя. Топ�

10 скандалів року"
11:05 "Зіркове життя. Топ�

розлучення 2011
року"

12:05 Х/ф "Торкнутися
неба"

13:55 "Зважені та щасливі"
16:00 "Все буде добре!"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й мачуха"

(1)
22:25 "Кулінарна династія"
00:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:00 Teen Tіme
06:05 Очевидець.

Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40, 08:45

Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 00:10

Репортер
07:35, 08:35, 18:55 Погода
09:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"

10:00 Т/с "Кадетство"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 М/c "Качині історії"
14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Т/с "Кадетство"
16:40 Т/с "Світлофор"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:35 Спортрепортер
20:00 Т/с "Щоденник

доктора Зайцевої"
21:00 Т/с "Кухня"
23:05 Т/с "Світлофор"

07:00 М/ф
09:10 "Три сестри"
10:10 Х/ф "Школа року" (1)
12:15 "Велика різниця"
13:15, 17:00 "Дім на

заздрість усім"
14:15 "Шопінг монстри"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Шопінг монстри"
20:00 "Велика різниця"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 "Три сестри"
23:10 "ШОУМОНРОУ"
23:45 Х/ф "Школа року" (1)
01:40 "Нічне життя"

06:05 Х/ф "Призначаєшся
внучкою" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "Медичні таємниці"

10:25 Х/ф
"Хрестоносець" (1)

12:35 Т/с "Бандитський
Петербург�9"

14:40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�9"

16:45, 19:00, 23:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Висяки"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21:45 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

22:45 Т/с "CSI: Лас�
Вегас" (2)

00:15 Х/ф "Захисник" (2)

06:00 Т/с "Дорожній
патруль � 3" (1)

07:00 17:00 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:00, 17:20, 21:50

Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Профіль убивці" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Стьопкіна
проти Стьопкіна"

14:35 Т/с "Подружжя" (1)
15:35 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "Нерівнийшлюб" (1)
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Профіль убивці" (1)
22:45 Т/с "Подружжя" (1)
00:45 Т/с "Грімм. Другий

сезон" (2)
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ

чергова    сесія

РІШЕННЯ № 

від _____ квітня  2013 року                                                                 м. Боярка
Про встановлення розміру відрахувань до бюджету Бояр�

ської міської ради частини чистого прибутку (доходу) кому�

нальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Відповідно до  п. 9 ч. 1 ст. 69  Бюджетного кодексу України,

п. 20  ст. 43, п. 29 ст. 26 Закону України "Про місцеве самовря�

дування в Україні", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Порядок і розміри відрахування до міського бюд�
жету  частини чистого  прибутку (доходу) комунальними унітарними
підприємствами та їх об'єднаннями, що перебувають у власності Бо�
ярської територіальної громади (Додаток № 1).

2. Керівникам  підприємств, що належать до комунальної влас�
ності Боярської міської ради, забезпечити відрахування до місцево�
го бюджету частини чистого  прибутку (доходу).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого зас�
тупника міського голови Скочка В. А. 
Міський голова                                      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток № 1

до рішення № ___  сесії

Боярської міської ради 

від ________ 2013 року

Порядок і розміри

відрахування до міського бюджету  частини чистого

прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємства�

ми та їх об'єднаннями, що перебувають у власності 

Боярської територіальної громади

1. Згідно з цим  Порядком частина чистого прибутку (доходу),
що відраховується комунальними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями (далі � комунальними підприємствами), що перебува�
ють у власності Боярської територіальної громади, до міського бюд�
жету, визначається,  з огляду на обсяг чистого прибутку (доходу),
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерсько�
го обліку в розмірі 15 відсотків.

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується  комунальни�
ми підприємствами до міського бюджету наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово�господарської діяльності за відповідний
період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток під�
приємств.

3. Частина чистого прибутку (доходу), яка підлягає сплаті  до
міського бюджету, визначається комунальними підприємствами від�
повідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою
адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток
підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом  з фінан�
совою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами
до органів Державної податкової адміністрації у строк, передбаче�
ний для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена  відповідно до цього Порядку частина чистого при�
бутку (доходу)  зараховується  на  відповідні рахунки з обліку  над�
ходжень до загального  фонду міського бюджету, відкриті в органах
Державної казначейської служби. 
Міський голова                                              Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Боярської міської ради  "Про встановлення
розміру відрахувань до бюджету Боярської міської ради частини
чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємства�
ми та їх об'єднаннями".

Проект рішення Боярської міської ради  "Про встановлення роз�
міру відрахувань до бюджету Боярської міської ради частини чистого
прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями", що вилучається до місцевого бюджету  (далі � рішен�
ня), розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу Украї�
ни, Податкового кодексу України, Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", з урахуванням положень  Порядку відраху�
вання до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, зат�
вердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого
2011 року № 138.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати

шляхом державного регулювання.

Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення
ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних
підприємств, для чого слід встановити порядок і норматив відрахування
частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх
об'єднаннями, установами, організаціями, що перебувають у власності
Боярської територіальної громади, до міського бюджету. 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект є нормативно�правовим актом, який спрямований на
правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відра�
хування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ,
організацій, що перебувають у власності  Боярської територіальної
громади.

Цей регуляторний акт приймається з метою:
� встановлення порядку і нормативу відрахування частини чис�

того прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що пере�
бувають у власності  Боярської територіальної громади; 

� збільшення надходжень до міського бюджету; 
� ефективного використання комунального майна та здійснення

контролю. 
3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановле�

них цілей.

Альтернативні способи досягнення мети державного регулю�
вання відсутні.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирі�

шення проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, мож�
ливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встанов�
леному порядку запропонованого проекту рішення міської ради
"Про встановлення розміру відрахувань до бюджету Боярської місь�
кої ради частини чистого прибутку (доходу) комунальними підпри�
ємствами та їх об'єднаннями".

Для ефективного вирішення проблеми необхідно:
� опублікувати  рішення Боярської міської ради в міській газеті

"Боярка�інформ" та веб�сайті Боярської міської ради; 
� довести  рішення міської ради до відома  всіх керівників уста�

нов, підприємств, організацій, що знаходяться в комунальній влас�
ності Боярської територіальної громади; 

� здійснювати  контроль за  дотриманням встановленого поряд�
ку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)
комунальних підприємств, що перебувають у власності Боярської
територіальної громади, до місцевого бюджету; 

� здійснювати контроль  за своєчасним відрахуванням та над�
ходженням частини чистого прибутку (доходу)  підприємств до міс�
цевого бюджету. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених ці�

лей у разі прийняття рішення.

Проект сприятиме формуванню умов для ефективного викорис�
тання  комунального майна. Запропонований порядок враховує
особливості організаційно�розпорядчих відносин, пов'язаних з  від�
рахуванням  частини чистого доходу комунальних унітарних підпри�
ємств  та їх об'єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету, пра�
вові відносини між  міською радою, як органом, що здійснює управ�
ління комунальними підприємствами, що перебувають у власності
територіальної громади, органами державного казначейства, фінан�
сового управління, державної податкової інспекції при здійсненні
відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних під�
приємств до міського бюджету.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить
високу ймовірність досягнення поставленої мети.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуля�
торного акта:

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Регуляторний акт діє довгостроково.  Зміни та доповнення до
нього можуть вноситись у разі змін у чинному законодавстві.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення
суми надходжень до місцевого бюджету за рахунок своєчасного та
повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку кому�
нальними підприємствами.

9. Визначення заходів відстеження результативності проекту.

Відстеження  результативності регуляторного акта має прово�
дитися  раз на рік у формі аналітичної довідки.

Сфера впливу Вигоди Витрати

Для територіальної
громади

Збільшення
надходжень до

місцевого бюджету
Відсутні

Для  суб'єктів
господарювання

комунальної форми
власності

Отримують прозорий
механізм відносин

щодо перерахування
частини чистого при�

бутку до місцевого
бюджету 

Комунальні підпри�
ємства, відповідно до
чинного законодавс�
тва, почнуть сплачу�

вати до місцевого
бюджету частину чис�
того прибутку за ре�
зультатами фінансо�
во�господарської ді�
яльності за квартал

Для органу місцевого
самоврядування

Наповнення  місцевого
бюджету; ефективне ви�
користання майна, що
перебуває у власності

територіальної громади

Відсутні

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 12 березня 2013 року                                       № 20/1 м. Боярка

Про попереднє погодження 

розміщення зупинки "На вимогу"

Розглянувши лист в. о. директора Метрологічного центру

НАК “Нафтогаз України” В. С. Погорілого про створення авто�

бусної зупинки "На вимогу" на вул. Магістральна в м. Боярка

(біля АГЗС "Газовик" � виїзд з Метрологічного центру НАК

"Нафтогаз України" � 120 працівників), керуючись пп. 10 п. а

ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украї�

ні", Законом України "Про автомобільний транспорт" та вра�

ховуючи рекомендації транспортної комісії по пасажирському

перевезенню у місті, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ В И Р І Ш И В :

1. Попередньо погодити розміщення зупинки "На вимогу" по
вул. Магістральна в м. Боярка (біля АГЗС "Газовик" � виїзд з Метро�
логічного центру НАК "Нафтогаз України").

2. Зобов'язати КП "Боярське ГВУЖКГ", у встановленому поряд�
ку, узгодити зупинку "На вимогу" по вул. Магістральна в м. Боярка
(біля АГЗС "Газовик" � виїзд з Метрологічного центру НАК "Нафто�
газ України") із УДАІ ГУ МВС України в Київській області.

3. КП "Боярському ГВУЖКГ" облаштувати зупинку "На вимогу"
по вул. Магістральна в м. Боярка (біля АГЗС "Газовик" � виїзд з Мет�
рологічного центру НАК "Нафтогаз України"), за умови вико�
нання п. 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови Дубовецького В.М.  

Перший заступник міського голови В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від 12 березня 2013 року               № 20/2               м. Боярка

Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення ав�
томобільних перевізників на міських автобусних маршрутах за�
гального користування в м. Боярка та проведення конкурсу

Керуючись статтями 7, 43, 44, 45 Закону України "Про автомобільний
транспорт", Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12. 2008 р. №
1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення па�
сажирів на автобусному маршруті загального користування", ст. 30 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників
на автобусних маршрутах загального користування (далі � Умови) (Додаток  № 1). 

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

3. Доручити конкурсному комітету з визначення автомобільних перевізників ке�
руватися у своїй діяльності як нормативною базою, так і Умовами.

4. Оголосити конкурс з визначення автомобільного перевізника на автобусно�
му маршруті загального користування № 3 (площа Перемоги � Боярська цен�
тральна районна лікарня) в м. Боярка.

5. Опублікувати в газеті "Боярка�інформ", не пізніше ніж за 30 кален�
дарних днів до початку конкурсу, оголошення про конкурс, яке повинно
містити необхідну інформацію згідно з п. 28 Порядку проведення конкур�
су по визначенню перевізників на автобусних маршрутах загального ко�
ристування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 р. № 1081.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського го�
лови Дубовецького В. М. 

Перший заступник міського голови В. А. СКОЧКО

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу 

на визначення перевізника на міському автобусному маршруті
загального користування

Організатор конкурсу � виконавчий комітет Боярської міської ради.
Перелік маршрутів, що виносяться на конкурс:

Для участі у конкурсі претенденти подають пакет документів згідно з
Постановою КМУ від 03.12.2008 року № 181 (зі змінами, внесеними згідно із
Постановою КМУ від 21.05.2009 р. № 525). 

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування в місті Боярка розміщені в газеті "Боярка�
Інформ" № 3 (213) від 9 лютого 2013 року.

За роз'ясненнями щодо пакету документів звертатися до виконавчого комітету
Боярської міської ради за адресою: 08154, м. Боярка вул. Білогородська, 13,
кабінет № 14.

Видача бланків документів та прийом документів для участі у конкурсі
проводиться виконавчим комітетом Боярської міської ради, кабінет № 14,
вул. Білогородська, 13 в робочі дні з 9:00 до 15:00 щоденно, крім суботи і неділі.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі �
21.04.2013 року до 10:00. 

Довідки та консультації за телефонами: (04598) 42 � 246, 41 � 710, 40�371 .  
Засідання конкурсного комітету відбудеться 24 квітня 2013 року об 11:00 за

адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13. 
Телефон для довідок: тел. (04598) 41 � 710, 40�371.

№
маршруту

Назва
маршруту

Сукупність
оборотних

рейсів
(ê³ëüê³ñòü)

Початок
роботи,

ãîä
Інтервал
руху, хв

Кінець
роботи,

год

3

Площа Перемоги �

Боярська централь�

на районна лікарня

1 6:00 3 хв 23:00

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:55, 09:00,

12:55, 13:50, 15:45,
23:30 Погода

06:10 Світ православ'я
06:40 Сміх з доставкою

додому
07:10 Панянка і кулінар
07:40 Ток�шоу "Дружина"
09:05 Хто в домі хазяїн?
09:25 Ближче до народу
09:55 Подорожуємо світом з

Ю. Акуніною
10:25 Крок до зірок
11:10 Маю честь запросити
12:00 Шеф�кухар країни
13:00 Караоке для дорослих
13:55 В гостях у Д. Гордона
14:50 Концертна програма "З

Днем ТеБе!"
15:50 Діловий світ. Тиждень
16:20 Концерт пам'яті М.

Мозгового. "Мріялось,
бажалось, не збулося"

17:55 Бенефіс композитора
Ніколо

20:10 Без цензури
20:40 Головний аргумент

20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Точка зору
22:05 А. Кудлай. "Спасибі за

любов"
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 Ток�шоу "Дружина"
00:45 Клуб гумору

06:05 Х/ф "Відпусти мене" (1)
07:50 М/ф (1)
08:10 "Ремонт +"
09:00 "Лото�забава"
10:10 М/ф "Ескімоска" (1)
10:15, 10:40 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)
11:05 "Гастрономічні подорожі

з Юлією Висоцькою.
Венеція"

11:45 "Неділя з "Кварталом"
12:40 "Шість кадрів"
13:10 "Міняю жінку�7"
14:40, 15:50, 17:00, 18:20 

Т/с "Свати�6" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Голос країни � 3"
22:30 "Світське життя"
23:30 "Що? Де? Коли? Зіркові

війни"
00:45 Х/ф "Чоловік у пошуках

еротики" (3)

04:15 Х/ф "Синдбад і око
тигра" (1)

06:05 Х/ф "Пригоди
Геркулеса" (1)

07:35 М/ф "Шрек" (1)
09:30 "Школа доктора

Комаровського"
10:05 "Смачне побачення"
11:05 "Міжнародний

фестиваль гумору
"Юрмала""

13:05 Т/с "Найкрасивіша�2" (1)
16:55 "Новорічний вечір з

М. Галкіним і 
М. Басковим"

20:00 "Подробиці тижня"
21:00 "Великі танці"
23:25 Х/ф "Дівчинка" (2)
02:05 Х/ф "Він сказав, вона

сказала" (2)

06:00 Єралаш
07:15 М/с "Лунтік" (1)

07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,

вперед!" (1)
10:40 М/с "Індійські байки" (1)
11:05 М/ф "Лікар Айболить" (1)
13:05 М/ф "Астробой" (1)
15:00 Х/ф "Аквамарин" (1)
17:05 Х/ф "Модна матуся" (1)
19:40 Даєш молодь!
20:40 Віталька
22:00 Веселі мамзелі
23:00 Х/ф "Блондинками не

народжуються" (2)
01:00 Х/ф "Крутий Джо" (1)

06:00 Світанок
07:00 Квартирне питання
07:50 Анекдоти по�українськи
08:15 Дача
08:50 Основний інстинкт
09:30 ОлімпіЛяпи
10:35 Козирне життя
11:05 Т/с "Спецназ"
18:45 Факти тижня з

О. Соколовою
19:30 Х/ф "Скарб нації"
22:10 Х/ф "Скарб нації�2.

Книга таємниць" 
00:45 Х/ф "Голодний кролик

стрибає" (2)

05:25 Х/ф "Куховарка" (1)
06:35 "Їмо вдома"
07:35 "Кулінарна династія"
09:55 "Караоке на Майдані"
10:55 Т/с "Мати й мачуха" (1)
15:30 "Україна має талант! � 5"
19:00 "Битва екстрасенсів"
20:00 "Один за всіх"
22:00 Х/ф "Домробітниця" (1)
23:55 Х/ф "Попелюшка із

Запруддя" (1)
01:50 Х/ф "Куховарка" (1)

анал
06:50 Новий погляд
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 М/c "Губка Боб

Квадратні Штани"
09:00 М/c "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:00 Х/ф "Скубі�Ду"
11:45 Педан�Притула Шоу
13:15 Хто зверху? � 2
15:10 Т/с "Щасливі разом"
17:20 Х/ф "Солт"
19:20 Х/ф "Містер і міссіс Сміт"
22:00 Педан�Притула Шоу
23:25 Х/ф "Армійські пригоди"
01:20 Спортрепортер

07:00 М/ф
08:30 М/ф "Карапузи" (1)
10:10 Х/ф "Міст до Терабітії" (1)
12:00 "Добрий вечір, тварини"
13:15 Х/ф "Зевс і Роксана" (1)
15:00 Х/ф "Весільна

вечірка" (1)
16:45 "Розсміши коміка"
18:40 Х/ф "Хранителі" (2)
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Х/ф "Непристойна

пропозиція" (2)

06:00 "Легенди бандитського
Києва"

06:25 Х/ф "Тривожна неділя"
(1)

07:50 Т/с "Шериф" (1)
11:30 "Легенди карного

розшуку". Народжений
убивати

12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Православні святі"
15:00 Т/с "Останній бій майора

Пугачова"
19:00 Т/с "Бригада"
00:00 Д/с "Таємниці

кримінального світу"

06:00 Срібний апельсин
06:45 Події
07:00 Х/ф "Формула щастя" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с "Дорожній

патруль � 3" (1)
12:00 Т/с "Дорожній

патруль�4" (1)
14:00 Найрозумніший
15:50 Т/с "Вогнище на снігу" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Вогнище на снігу" (1)
20:50 Т/с "Інтерни" (1)
23:00 Ток�шоу "Великий

футбол"
00:30 Т/с "Шахта" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

ПРОЕКТ
Офіційно
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Раніше вважали, що туберку�
льоз � соціальна проблема, яка
загрожує лише малозабезпече�
ним, а також в'язням, безпри�
тульним, алкоголікам, наркома�
нам. Саме погане харчування,
тривале перебування у холодно�
му вологому середовищі, палін�
ня, зловживання алкоголем дій�
сно сприяють виникненню цього
захворювання.

Сьогодні епідситуація різко
змінюється: у районі все частіше
реєструються випадки захворю�
вань у дітей, підлітків, осіб моло�
дого віку, які не є асоціальними.

Протягом 2012 року було за�
реєстровано туберкульоз у 3�х
дітей та 3�х підлітків, а в 2013 ро�
ці вже захворів підліток.

Всього минулого року захво�
ріло на вперше виявлений ту�
беркульоз 114 осіб, з них 43 � з
виділенням мікобактерії тубер�
кульозу в навколишнє середо�
вище, у 38 осіб � захворювання
у фазі розпаду. Померло від ту�
беркульозу за 2012 рік 17 хво�
рих.

Пізнє звернення за медич�
ною допомогою та несвоєчасна
ізоляція хворих підвищують ри�
зик інфікування оточуючих. Хво�
роба може вразити будь�кого!

На туберкульоз хворіли такі
видатні діячі культури, як Л. Ук�
раїнка, Є. Гребінка, Ф. Шопен та
інші.

Слід пам'ятати, що фактора�
ми ризику інфікування є цукро�

вий діабет, виразкова хвороба
шлунка та 12�ти палої кишки,
хронічні захворювання органів
дихання. Особливу роль відігра�
ють стреси, які можна поділити
на позитивні та "руйнівні" � нега�
тивні. На жаль, руйнівних стресів
у наш час більше.

Туберкульоз � це не вирок,
хвороба виліковується. Головне �
вчасно діагностувати її на ранній
стадії, а далі � ефективне ліку�
вання.

Основними профілактични�
ми методами діагностики захво�
рювання у дітей є реакція Манту,
для дорослих � флюорографічне
обстеження.

Рівень проходження флюо�
рографічного обстеження всьо�
го населення залишається низь�
ким, можливо через необізна�
ність людей: більшість вважає,
що це захворювання ніколи не
"зустрінеться" в його житті.

В 2012 році обстежено
66 813 осіб, з них 56 % станов�
лять особи з групи ризику (хворі
на цукровий діабет, виразкова
хвороба, хронічні захворювання
органів дихання). Серед обсте�
жених в 32 виявлено туберку�
льозну патологію.

Як розпізнати хворобу?

Слід пам'ятати, що спочатку
захворювання може проявляти�
ся лише втомлюваністю, пітли�
вістю, переважно вночі, незнач�
ним підвищенням температури,
покашлюванням. 

Хвора людина певний час
може й не звертати уваги на ці
симптоми. За медичною допо�

могою звертаються, коли хворо�
ба прогресує, виникають уск�
ладнення і при рентгенологічно�
му обстеженні фіксується вже
розпад легеневої тканини.

Лікування таких хворих три�
вале і складніше. Як правило,
захворювання переходить у хро�
нічну форму і може закінчитися
летально. 

Найбільшу небезпеку для
оточуючих складають не ті хворі,
які лікуються в спеціалізованих
лікувальних установах, адже во�
ни лікуються і знаходяться в ста�
ні одужання, а ті хворі, які навіть
не підозрюють про свою хворобу
(при цьому перебувають в міс�
цях загального користування,
громадському транспорті).

Хочеться знову наголосити
на необхідності своєчасної діаг�
ностики і раннього виявлення
хвороби.

Напередодні Всесвітнього
Дня боротьби з туберкульозом
кожен повинен сам для себе
визначити, наскільки він є люди�
ною соціуму і переймається цією
проблемою. 

Пройдіть флюорографічне
обстеження самі і залучіть до
обстеження друзів, знайомих
членів родини.

Своєчасна діагностика � це
частина успішного лікування.

О. В. Третяк  � начальник

відділу епідеміологічного наг�

ляду Києво�Святошинського

районного Управління ГУ 

Держсанепідслужби 

у Київській області  

Вже понад два століття

людям відоме захворюван�

ня на  туберкульоз та мето�

ди лікування від сухот. 

ТУБЕРКУЛЬОЗ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

24 березня � Всесвітній День 

боротьби з туберкульозом
Про негативні наслідки 

підтоплення 

Як не бореться зима з вес�
ною, але в природі вже відчува�
ється наближення теплої пори
року. А отже, слід пам'ятати про
те, що швидке танення снігу та
льодохід можуть служити не ли�
ше джерелом натхнення для пое�
тів, а джерелом цілком конкрет�
ної небезпеки. Особливо це сто�
сується громадян, які мають го�
роди та ділянки біля річок та во�
дойм.

З настанням весни та різким
потеплінням на річках та озерах
починається льодохід, який суп�
роводжується підвищенням рів�
ня води в водоймах, затопленням
пойм заплав, у тому числі заселе�
них територій міст і сіл.

Боярка входить до десятки
населених пунктів району, котрі
щороку знаходяться під загро�
зою підтоплення. В результаті по�
вені відмічається високе стояння
ґрунтових вод, відбувається під�
топлення льохів, шахтних колодя�
зів, вигрібних ям, гноярок, підва�
лів багатоквартирних житлових
будинків, водопровідних, каналі�
заційних споруд та мереж.

Через підтоплення згаданих
об'єктів та споруд існує ризик ви�
никнення та розповсюдження се�
ред населення інфекційних хво�
роб, факторами передачі яких
можуть послужити питна вода,
продукти харчування (овочі,
фрукти) та інше.

Якщо це сталося з вами,
перш за все, слід звернутися
до органів місцевої влади з
метою визначення матеріаль�
них збитків, запобігання ви�
никненню епідемічних уск�
ладнень, забезпечення пит�
ною водою гарантованої
якості, безпечними продукта�
ми харчування, проведення
дезінфекційних заходів на
об'єктах підтоплення.

В жодному разі не використо�
вуйте для питних потреб воду з
відкритих водойм, шахтних коло�
дязів, яка вірогідно забруднена
біологічними, органічними, хіміч�
ними речовинами, небезпечни�
ми для здоров'я. Дотримуйтесь

правил особистої гігієни, якісно
мийте руки  із застосуванням ми�
ючих засобів перед вживанням
їжі.

В разі виникнення епідусклад�
нень, звертайтеся до закладів ра�
йонного управління держсане�
підслужби: за тел. 35�394; 406�
08�04, профілактичної дезінфек�
ції за тел. 35�361, з питань дезін�
фекції, дезінсекції (знищення ко�
мах), дератизації (знищення гри�
зунів) на підтоплених терито�
ріях.

В разі підозри на інфекційне
захворювання (підвищення тем�
ператури тіла, лихоманка, голов�
ний біль, запаморочення, нудота,
біль в животі, пронос, жовтяниця,
висип на тілі тощо) вам необхідно
звернутися за медичною допо�
могою в лікувальний заклад. Не
допускайте самолікування, що
завадить своєчасній діагностиці
захворювання.

Звертаю вашу увагу, що після
повені необхідно обов'язково
провести знезараження (сана�
цію) шахтних колодязів деззасо�
бами, які дозволені для застосу�
вання МОЗ України. Найбільш
ефективними та зручними для

використання є деззасоби "Жа�
вель Клейд", "Соліклор" (форма
випуску � таблетки). Для знезара�
ження 1 м3 питної води достатньо
6�8 таблеток згаданих реагентів.
Для дезінфекції внутрішньої, зов�
нішньої надводної частини коло�
дязя методом зрошення розво�
дять 1�2 таблетки реагентів на 10
літрів води. Роботи проводять за
допомогою гідропульта.

Слід визначити об'єм води
в колодязі. Потім відкачати
воду. Почистити і відремонту�
вати колодязь. Зовнішню та
внутрішню надводну його
частину дезінфікують мето�
дом зрошення, очікують, поки
колодязь наповниться водою
і дезінфікують підводну час�
тину об'ємним способом.

Володимир Білан,

начальник відділу санітар�

ного нагляду Києво�Свято�

шинського районного управ�

ління ГУ Держсанепідслужби 

у  Київській області 
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Застережні заходи:

1. Усі роботи із деззасобами необхідно проводити в спецодязі
з використанням гумових рукавичок.

2. Для захисту органів дихання застосовують універсальні рес�
піратори типу РПГ�67; РУ�60М із патроном марки В, протигази. Очі
захищають герметичними окулярами.

3. Під час проведення робіт забороняється їсти, пити, палити.
Після закінчення робіт обличчя та руки миють водою з милом.

Дотримуючись цих рекомендацій Ви збережете здоров'я своє
та близьких і знайомих.

До Всесвітнього Дня боротьби з тубер�

кульозом з ініціативи голови Київської об�

ласної державної адміністрації Анатолія

Присяжнюка, за підтримки Київської об�

ласної організації Партії регіонів та Цен�

тральної районної лікарні Києво�Свято�

шинського району відбудеться акція "Зу�

пинимо туберкульоз на Київщині".

У Боярці, на площі Леніна 22 березня з
10:00 до 15:00, а 24 березня з 10:00 до 14:00

працюватиме пересувний флюорограф, де
всі охочі зможуть пройти обстеження. 

Мета акції � надати можливість всім,
хто з різних причин не може потрапити до
лікаря, пройти анонімне, швидке та без�
коштовне обстеження у пересувному
цифровому флюорографі та отримати
консультацію лікаря�фтизіатра. Адже це
можливість на ранній стадії виявити хво�
робу легень, включаючи і туберкульоз.

В номер

Біля стенду медичного університету
імені О. Богомольця зібралася чи не най�
більша кількість майбутніх абітурієнтів.
Серед "білохалатників" було й кілька чор�
ношкірих юнаків, котрі розповідали заці�
кавленим про навчання у виші. "У вступі
немає нічого страшного, як про це розпо�
відають вам вчителі, � майже без акценту
каже один з хлопців, � головне, вкласти
усі свої сили в опанування предметів, які
вам необхідні, і просто показати виклада�
чам, що ви це знаєте, що ви � майбутній
професіонал у своїй справі". 

А загалом стендів на виставці було
стільки, що можна було б задовольнити
будь�які смаки і потреби. Цікаво, що екс�

позиція Національного уні�
верситету імені Т. Шевченка
була відносно скромною за
розмірами і оформленням. А
от стенд Миколаївського аг�
рарного університету вражав
яскравим виглядом, вели�
чезними вивісками і телеек�
раном, на якому показували
цікаві моменти з навчання і
життя студентів.

Для багатьох учнів відвідини цього заходу
стали, напевно, вирішальними у складанні по�
дальших планів щодо вступу до ВНЗ. "Отрима�
ну інформацію можна вважати ключем до май�
бутнього", � переконана вчитель Боярського
НВК "Гімназія � ЗОШ І ст." Валентина Шипка.
Справді, перед нами знаходиться величезна
кількість дверей, за якими ховається невідоме
майбутнє. Але ж  так хочеться отримати ключ,
який дозволить відкрити одні з них. І тоді, от�
римавши сучасні знання і навички, ми зможе�
мо повернутись в рідне місто і зробити його
ще кращим � справжнім європейським містом. 

Олександра Петраускайте, 

учениця Боярського НВК 

"Гімназія � ЗОШ І ст."

КК ЛЛ ЮЮ ЧЧ   ДД ОО   ММ АА ЙЙ ББ УУ ТТ НН ЬЬ ОО ГГ ОО
Чи вам відомо, що університетів в Україні більше,

ніж у Франції, Люксембурзі та Нідерландах разом узятих?

Більшість з них була представлена на виставці "Сучасні

заклади освіти�2013", яку нещодавно відвідали учні де�

сятих класів Боярського НВК "Гімназія � ЗОШ І ст." Але на

виставці, крім українських шкіл, коледжів та університе�

тів, були й іноземні навчальні заклади � польські, словаць�

кі, британські, італійські та інші.

Зупинимо туберкульоз на Київщині



16 березня у виставковому залі му�
зею відкрили виставку живописних по�
лотен самодіяльного художника Дмит�
ра Шипуліна. Інвалід з дитинства, ми�
тець не тільки представив 14 живопис�
них полотен, а й продемонстрував жагу
повноцінного життя, самобутнього
мистецтва, витримки, оптимізму.

Отже, презентацію виставки Дмитро
Шипулін розпочав оголошенням про
початок весни. Це дуже контрастувало
з хурделицею і морозом за вікном. Як
виявилося, контрастність, певна екс�
травагантність � характерні для митця
властивості. Він любить квіти, жінок, які
є головними образами його полотен,
але не допускає їхньої присутності у
своєму житті, бо куховарити, прати, ви�
шивати тощо сам полюбляє. Він має
широку мистецтвознавчу поінформо�
ваність, але не зраджує своєї худож�
ньої мови, на перший погляд, далекої
від звичного прочитання того чи іншого
твору. Його кумирами є представники
естетизму з Англії, Німеччини, Франції,

але він поринає, очевидно, сам того не
усвідомлюючи, в стихію українського
декоративного мистецтва. Він пише
неординарні вірші російською, але має
спробу перекладу�переспіву Ліни Кос�
тенко. Ось такий він, Дмитро Шипулін.

Жіночі образи на полотнах художника
дивують � зовні не завжди привабливі,
можливо, дещо брутальні за колористич�
ними характеристиками, вони несуть гли�
бокий філософський смисл. Такі його
"Сакура", "Лілія","Євразія" (парний пор�
трет). Але до них швидко звикаєш, почи�

наєш розуміти філософію
Сходу, філософію нашого
життя по�шипулінськи.

На виставці представле�
ні картини художника, на�
писані за останні два роки.
Дмитро Миколайович ото�
тожнює жінку з квіткою. На
його думку: жінка, її сукня,
квіти � це одне ціле, нероз�
дільне. 

На відкритті виставки
Дмитра Шипуліна вітали
художник і поет Андрій
Ткаченко, поетеса Тетяна
Володай, художник�архі�
тектор Володимир Віде�
речко, мистецтвознавець
Ніна Харчук. Найщиріши�

ми були слова пісні, яку виконав юний
Зіновій Ціко: "Я бажаю вам добра!".

І нарешті про важке життя�буття ро�
дини Шипуліних. Аби мати фарби та
полотно, треба економити на харчах.
Про побутовий комфорт говорити не
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Амплітуда творчих інтересів Боярського краєзнавчого музею надзви�

чайно широка. Тут виставляються і влаштовують творчі зустрічі художники,

літератори, музиканти, співаки. Директор музею Любов Кравченко за під�

тримки Художньої ради завчасно визначає експонентів. Поряд з професійни�

ми митцями велика увага приділяється аматорам. 

"Для мене вихід моєї першої
збірки � подія незвичайна і, певною
мірою, навіть несподівана. Адже ще
рік тому я навіть не могла передба�
чити, що таке відбудеться", � звер�
тається Олена Новаковська до своїх
гостей � друзів і шанувальників її по�
етичного слова, які того дня
прийшли до "Оберегу". 

Свою збірку авторка
назвала "Берег неба". За її
словами, це � хистка грань
між мрією та реальністю,
де випадковості мають
свої закономірності. Це �
визначення любові: бага�
толикої, всеохоплюючої та
могутньої, життєдайної,
яка не підкоряється ні за�
конам, ні правилам, вига�
даним людьми. Це � шлях
гармонії через пізнання
оточуючого світу, через
випробування часом.

Ще в школі Олені про�
рокували майбутнє вчи�
тельки, актриси, художни�
ці… Та, як говорить сама
пані Олена, "доля розпо�
рядилася інакше: я стала
дружиною, мамою і… фі�
нансистом�бухгалтером".
Втім, бажання творити не
полишало її весь час. Саме
з того бажання та з фрази
"Якщо тобі щось дано Богом � не
скупись, ділись цим даром з інши�
ми" і народилася ця збірка.

Шлях до "Берега неба"

Він почався приблизно 4 роки
тому. Саме тоді пані Олена почала
збирати по уривках, записочках,
чернетках та блокнотах раніше на�
писані вірші й заносити їх до
комп'ютера. Для чого? Мабуть, тоді
й сама ще не знала. 

А потім було знайомство з Оле�
сею Щербак � редакторкою майбут�

ньої збірки, поетесою Тетяною Во�
лодай � хрещеною мамою на пое�
тичній ниві, журналістом Радисла�
вом Кокодзеєм � співведучим пер�
шого авторського вечора пані Оле�
ни. І з усіма тими людьми, які стали
для Олени Новаковської справжні�

ми друзями і які об'єдналися під
крилом Боярського Мистецького
Братства. 

З того спілкування, з тих перших
озвучених віршів і з тієї свідомої ро�
боти над словом і підсвідомої робо�
ти над собою, як творцем, й вима�
льовувалися обриси "Берега неба". 

П'ять розділів 8 як п'ять 

життєвих іпостасей 

А потім були пригашені вогні за�
ли, тендітна жіноча постать з книгою
в руці і вірші. Втім, самими лишень

віршами пані Олена не обмежилася.
Наділена від природи надзвичайно
красивим голосом, поетеса викона�
ла для своїх гостей ще й декілька
власних пісень. 

Звісно, розповідати про вірші � річ
марна і невдячна. Краще самому взя�
ти збірочку й поринути у неї, як в море,
як у фонтан думок, переживань і
одкровень, як у вир асоціацій, тем і об�
разів � співзвучних власним думкам
або зовсім новим і несподіваним.

Що ж до структури збірки, то во�
на складається з 5 розділів, симво�
лічність яких закладена вже в самій
назві. Наприклад, "Чайка" � то спо�
гад про дитинство, а ще птах, який
живе між морем, землею і небом в
постійному леті й тривозі. Або "За�
пах кофе". Є в ароматі цього напою �
водночас гіркого і солодкого �  щось
таке, що ріднить його з любов'ю. Чи
"Наденем маски, господа!" � найре�
алістичніший розділ збірки. Або
"Подснежник": символ стійкості,
витривалості і надзвичайної ніжнос�
ті. Саме тому поява підсніжника піс�
ля зимової стужі супроводжується
радістю, теплом і пробудженням до
нового життя. А відтак, на думку пані
Олени, ця квітка є символом тих по�
чуттів, які ми все своє життя збері�
гаємо у серці. Завершує збірку роз�
діл "Зрелая осень". 

Замість післямови

Саме з цього дня "Берег неба"
почав жити вже своїм власним жит�
тям. Немов легкокрилу чайку, ви�
пустила Олена Новаковська з гли�
бин своєї душі цю поетичну збірку й
подарувала всім нам. Тож візьміть
цей дар, візьміть у своє серце, і ваші
душі хай наповняться теплом, мож�
ливістю пізнати таїну слова й вище
одкровення поетичного рядка. І тоді
берег неба стане ближчим, і мрія
стане реальністю, й істина в сяйві
таланту легкокрилою чайкою довір�
ливо опуститься на розкриті долоні
вже вашої душі. 

Олекса Сонячний, 

фото автора 

««ББЕЕРРЕЕГГ  ННЕЕББАА»»  ООЛЛЕЕННИИ  ННООВВААККООВВССЬЬККООЇЇ
16 березня в приміщенні Києво�Святошинського центру

творчості молоді "Оберіг" відбулася презентація дебютної збірки

поезій боярської поетеси Олени Новаковської. 

Серед почесних гостей � заступник місь�
кого голови Боярки Валерій Дубовець�
кий; завідуюча кафедрою хореографії
Інституту Мистецтв Київського універси�

тету ім. Б. Грінченка, президент фестивалю
"Арт�весна" Дарія Бернадська; керівник і ор�
ганізатор міжнародних конкурсів "Магія тан�
цю" та "Золотий маяк" Василіса Ундалова;
директор Києво�Святошинського районного
Будинку культури Світлана Ляшук; художній
керівник Києво�Святошинського районного
Будинку культури Юлія Ординська. До журі
входили директор Київського обласного
центру народної творчості та культурно�ос�
вітньої роботи Тіна Гресько; викладач ка�
федри народної хореографії Київського об�
ласного коледжу культури і мистецтв Василь
Старовойтов; викладач кафедри народ�
ної хореографії Київського обласного ко�
леджу культури і мистецтв Віталій Гурський. 

Після закінчення концерту бажаючих ска�
зати кілька слів про побачене було більш ніж
достатньо. Отже, надаємо їм слово.

Директор Київського обласного центру на�
родної творчості та культурно�освітньої роботи
Тіна Гресько зауважила, що "за кілька тижнів
відбудеться колегія управління культури та ту�
ризму і, безумовно, я буду клопотатися щодо
присвоєння "Перлинці" звання "Зразковий ди�
тячий колектив". 

У свою чергу завідуюча кафедрою хоре�
ографії Інституту Мистецтв Київського уні�
верситету ім. Б. Грінченка, президент фес�
тивалю "Арт�весна" Дарія Бернадська ска�
зала, що матиме за честь бачити цих дітей
серед своїх студентів. 

Василіса Ундалова, офіційний пред�
ставник ЮНЕСКО. "Питання присвоєння
вам цього звання � це лише початок вашо�
го величезного творчого шляху, який ще
попереду". 

Весна для Боярської школи мистецтв �
це той довгоочікуваний період, коли викла�
дачі й вихованці Школи після року напруже�
ної праці нарешті отримують можливість
презентувати свої нові надбання, свою твор�
чість, своє мистецтво. І цей рік � не виняток.
24 березня в цій же залі відбудеться свято
сучасного танцю, а 14 квітня � звітний кон�
церт відділення бального танцю. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

ФФЕЕЄЄРРИИЧЧННЕЕ  ССВВЯЯТТОО
ННААРРООДДННООГГОО

ТТААННЦЦЮЮ

17 березня в актовій залі Боярсько�

го НВК "Гімназія � ЗОШ І ст." відбувся

звітний концерт ансамблю народного

танцю "Перлинка" Боярської міської

дитячої школи мистецтв. Цим феєрич�

ним святом танцю колектив захищав

своє право на отримання звання

"Зразковий дитячий колектив". 
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		Що? Де? Коли?

Діють знижки: пенсіонерам і дітям 8 20%

студентам за наявності студентського квитка 8 10%

23  березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30
“Снігова королева”

(мультфільм)

15�00
"Гладіатори Риму"

(мультфільм)

16�40 “Метро” (трилер)

19�00
“Обладунки Бога �  3: Місія
Зодіак” (боєвик, комедія,

пригоди)

21�00 Життя Пі (драма)

24  березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

доводиться. А ще постійно пот�
рібні ліки, медичне обслугову�
вання… Звертаючись до небай�
дужих, дозволю нагадати чита�
чам газети про такі поняття, як
спонсорство, меценатство, доб�
рочинність. Сходіть до музею,
панове, ви побачите мистецтво,
варте вашої підтримки.

Ніна Харчук,

мистецтвознавець

ППРРОО  ППООЧЧААТТООКК  ВВЕЕССННИИ  !!»»

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя

Центр творчості молоді “Оберіг”

До Всесвітнього дня театру
Презентація вистави "Хто смі�

ється, тому не минеться" теат�
ральної студії Тарасівського бу�
динку культури (керівник Тетяна
Скочко)

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

Час Назва

13�30 "Ральф" (мультфільм)

15�10
“Снігова королева”

(мультфільм)

16�40
"Хранителі снів"

(мультфільм)

18�30
“Хоббіт: Неочікувана подорож”

(фантастика)

21�20 "Сайлент Хілл � 2" (трилер)

25 березня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Гладіатори Риму"

(мультфільм)

17�10
“Снігова королева”

(мультфільм)

19�00 “Метро” (трилер)

21�10 "Сайлент Хілл � 2" (трилер)

Боярський краєзнавчий музей

Творчий вечір "Єднання душ" за

участю поетів Андрія Ткаченка та

Любові Осіпенко. Провідною те�

мою в їх поезії є кохання, вірність,

патріотизм.

23 березня, 13:00

Телефон 47�079

Тут може бути

Ваша реклама

Шипулін Дмитро Миколайович народився 14
квітня 1970 року в місті Сочі. Малювати і складати
вірші почав ще в дитячому садочку. 1978 року
сім'я переїхала в Україну, до Львова. Навчаючись у
школі, відвідував художню студію. У цьому ж році
взяв участь у Всесвітньому конкурсі дитячого ма�
люнка в Канаді, де отримав диплом.

Вступив до Львівського училища квіткарів�деко�
раторів, яке закінчив з “червоним” дипломом.
Працював за фахом у Ботанічному саду Львівсько�
го університету ім. І. Франка у відділі дендрології. 

З 1998 р. почав займатися графікою, а з 2002�го
� живописом.

Переїхав до Боярки у 2001 р. з мамою Тетяною
Олександрівною. Саме тут художник�аматор почав
удосконалювати свою майстерність і брати актив�
ну участь у різноманітних виставках: 2004 � чет�
верта традиційна виставка живопису, графіки,
скульптури і декоративно�прикладного мистецтва
в Київській галереї "Ірена"; 2005 � виставка ІНВА�

ЕКСПО в Київському Палаці спорту; 2005 � виставка в "Екс�
поцентрі України"; 2006�2009 � Всеукраїнські виставки ро�
біт художників�інвалідів в Українському домі в Києві, де от�
римав дипломи за творчу майстерність. 

У 2012 році брав участь у фестивалі "Київщина туристич�
на", що відбувся в рамках відзначення 80�річчя утворення
Київської області 

Разом з мамою Тетяною Олександрівною, яка є майстри�
нею з виготовлення ляльок, неодноразово виставлявся у
боярських школах, на святкуваннях  для міста Боярка.

Давньою доб�
рою традицією ста�
ло проведення за�
г а л ь н о л і ц е й н о г о
етапу завершення
предметних тижнів у
вигляді КВК, брейн�
рингів, "професій�
них" конкурсів то�
що. Цього року ці
заходи розпочали�
ся тижнем україн�
ської мови та літе�
ратури. Безпосе�
редніми учасника�
ми стали Заслужена
артистка України,
актриса театру та
кіно (близько 30�ти
зіграних ролей!)
Олена Хижна; лау�
реат Міжнародних
та Всеукраїнських конкурсів і фестивалів співак
Маркіян Свято; поетеса, авторка шести пое�
тичних збірок та численних пісень, які звучать
як на теренах України, так і за її межами Світла�
на Суворова. 

Світлана Суворова прочитала декілька
своїх поезій та віршів своєї улюбленої поетеси
Ліни Костенко. А потім пісня потужно гриміла зі
сцени голосом чоловічим й ніжно видзвонюва�
ла голосом жіночим. І поступово відкрива�
лася в пісні таїна й зачарування рідної мо�
ви й відкривалися серця назустріч рідно�
му слову. В залі до того ж була присутня
авторка слів більшості пісень, що додава�
ло якогось особливого ліризму.

До військових ліцеїстів�богунівців Маркіян
Свято вже приїхав утретє. "Я не перестаю ди�
вуватися, наскільки чуйні до української пісні
ці хлопчаки у суворих армійських одностроях і

як вони гарно співають! Тому кожної зус�
трічі  з богунівцями я чекаю з нетерпін�
ням, адже це � взаємне дарування свята".

Олена Хижна в залі побачила не просто слу�
хачів, а нових щирих друзів. Світлана Суворова
додала, що її знайомство з військовим ліцеєм
відбулося завдяки викладачу цього закладу Ра�
диславу Кокодзею. "Справа в тому, що пан Ра�
дислав � не лише "учитель словесності", а й чу�
довий поет, бард і журналіст, а відтак людина,

яка наділена тонким чуттям українського Сло�
ва. Хто ж, як не його учні, гідно оцінять україн�
ське слово � й поетичне, й пісенне, і нестимуть
його далі", � говорить пані Світлана.

При нагоді зазначимо, що другий поверх
навчального корпусу ліцею зустрічав цілою
галереєю цікавих та змістовних стінгазет,
присвячених творчості поетів та письменни�
ків, які вивчаються в курсі української та сві�
тової літератур. А дотепні завдання та крос�
ворди з української мови змусили добряче
поламати голови не одного знавця рідної
мови. Попереду � конкурс на кращого вико�
навця поезій, диспути та інші цікавинки, зап�
лановані програмою проведення тижня ук�
раїнської мови та літератур. 

Олекса Сонячний, 

фото автора  

««ННААШШАА  ММООВВАА  ——  ППІІСС ННЯЯ……»»
Проведення предметних тижнів � тра�

диційний елемент роботи навчальних

закладів. Адже вони сприяють поглибле�

ному вивченню навчальних предметів,

активізують навчально�наукову роботу

та просто дозволяють учням зрозуміти,

що предмети � це цікаво! Саме так до

цього питання підходять у Навчально�оз�

доровчому комплексі Київського вій�

ськового ліцею ім. І. Богуна. 

29 березня, 10:00

27 березня, 19:00

Центр творчості молоді “Оберіг”

Майстер�клас народної
майстрині Тетяни Смаляної
"Стародавні шви".

29 березня, 11:00

Центр творчості молоді “Оберіг”

Майстер�клас для обдарованих
вихованців студії образотворчого
мистецтва переможця Києво�
Святошинського районного кон�
курсу з образотворчого мистец�
тва Віктора Солянова у техніці ву�
гілля (керівник В.Д. Верес).



Вперше з почат�
ку тижня денна
температура підні�
меться вище 0 °С
лише у п'ятницю,
29 березня. Нічна
з а т р и м а є т ь с я
нижче цієї познач�

ки ще майже на тиждень. Проте дуже засму�
чуватися не варто � з початку квітня весна
таки подолає зиму. Вже з 3 квітня вдень очі�
кується близько +10 °С, а 5 к в і т н я  с т о в п ч и к и
т е р м о м е т р і в  о б і ц я ю т ь  н а б л и з и т и с я
д о  + 2 0  ° С .

Крім незначних опадів у вигляді снігу 23�
24 березня, опадів більше не передбача�
ється, хоча дні здебільшого будуть хмарни�
ми.

Тож стійко сприймаймо останній подих
зими та чекаймо нарешті настання справ�
жньої весняної погоди.

¡ÓˇÍ‡
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22 березня 2013 рокуККККааааллллееееййййддддооооссссккккоооопппп

Засновник Боярська міська рада. Реєстраційне свідоцтво КІ №971 від 23.10.2006 р. 
В.о. директора Ганна Коваленко. Верстка Інни Нікольнікової.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка, вул. Молодіжна, 77, другий поверх. 
Телефон редакції 47�079. E�mail: boyarka�inform@ukr.net

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори та рекламодавці.
Віддруковано в друкарні “Інтерекспресдрук”. Тираж 1000 прим. Замовлення 

11112222
Погода

Посмотри! Март в капели купается! 

Воробьи на заборе галдят. 

Влажный снег в звон ручья превращается.

И вздыхает проснувшийся сад.

И душа в этом радостном гомоне, 

Как подснежник, таится и ждет

Пробужденья, кружащего голову,

И любви неизбежный приход.
Олена Новаковська.

Збірка "Берег неба", 2013 

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ИИИИ ТТТТ ИИИИ ВВВВ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ПППП ОООО ГГГГ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ДДДД

Пережив три місяці
зими � отримай

четвертий 
у подарунок!

Потрібен 
продавець-консультант

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

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 1800�2000.  

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

ОВЕН
У Овнів з'являться нові можливості й приваб�

ливі перспективи. Творчих Овнів чекає неймо�
вірний успіх, який незабаром принесе їм славу
та гроші. Самотні Овни не на жарт захопляться
недавнім романом. Сімейні Овни остаточно
зміцнять свої вигідні позиції і будуть зайняті го�
ловним чином облаштуванням гніздечка, роз�
витком дітей і плануванням спільної подорожі. 

ТЕЛЕЦЬ
Непорозуміння з колегами і планові перевір�

ки пройдуть без серйозних наслідків. Матері�
альне становище буде нестабільним, оскільки,
не дивлячись на хороші заробітки, сильно збіль�
шаться й витрати. У сім'ї настане мир і взаємо�
розуміння. Самотні Тельці почнуть замислюва�
тися про стабільні стосунки. Щоб відновити си�
ли, необхідний повноцінний сон, відпочинок, а
також правильне харчування.

БЛИЗНЮКИ
Цей період обіцяє нові перспективи та почи�

нання. Самотні представники знака поринуть у
романтичну обстановку побачень. Здоров'я
Близнюків буде відрізнятися міцністю і стабіль�
ністю. Єдине, на що слід звернути увагу, це нер�
вова система, яка, можливо, трохи похитнеться
через стресові ситуації на роботі.

РАК
Зірки радять уникати конфліктів і не сунутися

у справи інших. Ракам слід зосередити всі сили
на роботі, і тоді вони не тільки доб'ються гранді�
озних результатів, але й фінансово збагатяться.
Ракам рекомендується кинути шкідливі звички і
влаштувати для організму розвантажувальні дні. 

ЛЕВ
У цей період значно покращиться фінансовий

стан тих Левів, які зробили висновки з поперед�
ніх помилок і уникали конфліктних ситуацій. У
багатьох Левів дуже сильно знизиться імунітет,
вони відчують слабкість і нездужання. Можливе
безсоння і підвищення температури без види�
мих причин.

ДІВА
Цей період зажадає від Дів багато сил і енер�

гії. Завали на роботі і плутанина в особистому
житті остаточно можуть вимотати їх. Ставлячись
до всього сумлінно й відповідально, Діви ризи�
кують придбати психологічні розлади. Тому їм
слід розслабитися і відпочити, а також приділи�
ти увагу сімейним питаням та дітям.

ТЕРЕЗИ
Терези розібралися в своїх проблемах і тепер

зможуть зітхнути вільно і нарешті розслабитися.
Зірки рекомендують їм використовувати цей пе�
ріод для загального оздоровлення. Грошові пи�
тання відійдуть на другий план, тому Терези
зможуть дозволити собі невеликі канікули в
компанії коханої людини.

СКОРПІОН
Цей період пройде в авральному режимі.

Скорпіони мають дуже потужну енергією, але
навіть для них він буде складним. Пунктуальний і
сумлінний Скорпіон просто не дозволить собі
розслабитися поки не доведе розпочате до кін�
ця. Однак завдяки такій запопадливості фінан�
сова сторона питання однозначно задовольнить
представників цього знака.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільці нарешті зможуть присвятити час "со�

бі коханому". Велика ймовірність великих поку�
пок. Можливо, представники цього знака помі�
няють своє житло або розширять займаний
офіс. Щоб покращити здоров'я, зірки радять по�
берегти печінку, відмовитись від жирної їжі і не
переїдати. Крім того, не завадять ранкові про�
біжки, контрастний душ і вживання продуктів з
вмістом заліза.

КОЗЕРІГ
В особистих стосунках Козероги будуть про�

являти обережність. Через постійне недосипан�
ня Козероги почнуть бігати по лікарях. Але нічо�
го серйозного їх здоров'ю не загрожує. Єдине,
чому слід приділити увагу � суглоби. Будуть ко�
рисні масаж, піші прогулянки на свіжому повітрі,
плавання і гарний настрій.

ВОДОЛІЙ
Цей період пройде для Водоліїв досить спокій�

но. Фінансове становище значно покращиться,
крім того, цілком імовірне отримання несподіваної
спадщини. В особистому житті настане стабільно
позитивна смуга. Ґрунтовний підхід до роботи гід�
но оцінить керівництво. А для творчих Водоліїв і
зовсім настане час тріумфу й успіху. 

РИБИ
Цей період принесе втому від життя. Риби

повністю вичерпають себе, прагнучи допомогти
і порадувати оточуючих. Щоб поправити нерво�
ву систему, присвятіть вільний час улюбленому
заняттю. Наприклад, музиці, малюванню або
поезії. Витрачені сили принесуть фінансову ста�
більність і кар'єрне зростання. Використовуйте
цей період для відновлення власних сил.

ГОРОСКОП
22 березня � 4 квітня

Ваша 
реклама

ВП НУБіП України 
"Боярська лісова дослідна станція"

запрошує до співпраці 
фізичних осіб � підприємців 

та юридичних осіб 
у сфері надання послуг в лісовому

господарстві (послуги на лісосіці).
За додатковою інформацією
звертатися за телефонами: 

(04598) 35461, 358149 та за адресою:
м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12.

КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

8начальника юридично8
договірного відділу (1)

8 економіста ПЕВ (1) 
8покрівельників (2)

Тел.: 418170, 46 8 924

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

� Я тут, щоб попросити руки вашої
дочки.

� А�а�а, хитрий який знайшовся!
Всю забирай.

� Сер, нас оточено.
� Чудово! Тепер ми можемо атакува�

ти в будь�якому напрямку.

Совість � як хом'як: чи спить, чи гризе.

Усі люди приносять щастя. Тільки од�
ні своєю присутністю, а інші � своєю
відсутністю.

Аптекар істерично сміється. Напар�
ник запитує:

� Ти чому це раптом?
� Пам'ятаєш, минулого року у нас за�

мерзли та луснули батареї?
� Пам'ятаю, то й що?
� Так ось, той слюсар, який зробив

нам цю халтуру, прийшов сьогодні по
ліки! Оце влип!

Народжений повзати на голову не
гидить.

Кохання � це торжество уяви над ін�
телектом.

Дуже худеньку дівчину в прогнозі по�
годи на завтра не так цікавила темпе�
ратура, як напрямок і швидкість вітру.

� Та ти що? Ну як я можу вдарити жін�
ку? А раптом, вона сильніша?!

Віддалась роботі! Думала � за гроші,
але, коли отримала зарплату, зрозумі�
ла � через любов.

Сміх продовжує життя, але вкорочує
кар'єру.

Господиня запитує гостя:
� Скільки ложечок цукру ви кидаєте

до кави?
� Удома � одну, у гостях � три.
� Гаразд, почувайтесь, як удома.

Не плюй в стелю, раптом не до плюнеш.

Анекдоти
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Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50

Києво�Святошинський 
районний відділ 

ГУМВС України в Київській області 
оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади 
державного службовця

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ СЕКТОРА
ІНФОРМАЦІЙНО�АНАЛІТИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (1 посада)
Вимоги до кандидатів:

освіта повна вища, 
знання ПК.

Термін подання документів для участі в
конкурсі 30 календарних днів з дня

оголошення конкурсу.
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ММ АА СС АА ЖЖ
з а  д о с т у п н и м и  ц і н а м и :
антицелюлітний
лімфо дренажний
медовий
вакуумний
дитячий
Тел.: 066 040�20�98, КсеніяКсенія

095�080�90�75  ВікторВіктор

Ту т
м о ж е  б у т и


