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Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

Ремонтні роботи із заміни

дефектних сходових маршів пі�

шохідного моста на ст. Боярка

відбувалися 3 та 5 квітня. 

ПІШОХІДНИЙ МІСТ 
Н А  С ТА Н Ц І Ї  Б О Я Р К А

ВІДРЕМОНТОВАНО

У номері

ТРИМАЙ РУКУ НА ПУЛЬСІ
ЖИТТЯ СВОГО МІСТА

3 стор.

Учасниками урочистої церемонії пе�
редачі скарбу Боярському краєзнавчо�
му музею в особі директора Любові
Кравченко стали міський голова Тарас
Добрівський; керівник Північної постій�
но діючої експедиції Інституту археоло�
гії Національної Академії Наук України
Ігор Готун; кандидат історичних наук,
провідний старший науковий співро�
бітник відділу неоліту бронзового віку
інституту археології Національної ака�
демії наук України Сергій Лисенко; го�
лова Українського благодійного фонду
пошуку "Пам'ять" Михайло Крисько та
його заступник,
член ради Київ�
ського міського іс�
торико�патріотич�
ного клубу "По�
шук", член Київ�
ської громадської
організації "Това�
риство ветеранів
розвідки ВМФ", ко�
мандир СПГ "Пе�
ремога" м. Вишго�
род Олександр Та�
расюк; голова ради
ветеранів війни та
праці Києво�Свято�
шинського району
Анатолій Пастовен�
ський. А також бійці
спеціальної пошуко�
вої групи "Корчагі�
нець" Українського
б л а г о д і й н о г о
фонду пошуку
"Пам'ять" на чолі зі
своїм командиром
Володимиром Остролуцьким.

� Я радий, що сьогодні відбувається
логічне завершення події, яка
відбулася минулого року, � зазначив
Тарас Добрівський. – А передача
скарбу краєзнавчому музею свідчить
не лише про унікальність знахідки, а й
про унікальність вашої пошукової ор�

ганізації. Адже ви відкрили ще одну
невідому сторінку історії нашого
краю, яка має величезне міжнародне
значення. 

Провідний старший науковий спів�
робітник Інституту археології НАН
України Сергій
Лисенко, розпо�
відаючи про зна�
чення Боярського
скарбу не лише
для української, а
й міжнародної археології,
зазначив, що знахідка саме

в цьому регіоні була для науковців
повною несподіванкою. "А цінність її
� і бронзових прикрас, і кераміки �
полягає в тому, що це � друга в Укра�
їні знахідка саме цієї культури і цього
періоду. Перша була відкрита ще в
довоєнний час в Західній Україні.
Друга � поблизу Боярки в 2012 році.

Причому саме кераміка, в якій знай�
дено цей скарб, дає змогу більш точ�
но датувати цю знахідку. Це �  XIII сто�
ліття до н.е.! А відтак цінність знахід�
ки полягає в тому, що це саме скарб.
Адже до цього часу металеві
речі цього періоду знахо�
дили лише в похованнях,
та й то нечасто. Якщо ж

гово�
рити взагалі про

кількість знайде�
них в різних міс�
цях речей цього
періоду пізньої
бронзи, то їх на�
береться не біль�
ше десяти", � на�
голосив науко�
вець.  

І ще одна над�
звичайно важли�
ва й приємна по�
дія трапилася то�
го дня. Бійці спе�
ціалізованої по�
шукової групи "Кор�
чагінець" україн�
ського благодій�
ного фонду пошу�
ку "Пам'ять" Ста�
ніслав Тищенко,
Олег Остапенко
та командир
"Корчагінця" Во�
лодимир Остро�
луцький були на�
городжені медал�
лю ІІІ�го ступеня

"За активну пошукову роботу". Адже
саме ці люди повернули з минулого цю
дійсно унікальну історич�ну пам'ятку і
саме завдяки їм Боярка увійшла до іс�
торії всесвітньої археології.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ОСТАТОЧНЕ ПОВЕРНЕННЯ
БОЯРСЬКОГО СКАРБУ

Про скарб, знайдений і подарований Боярському краєзнавчо�
му музею на День міста 2012 року, наша газета вже повідомля�
ла. А 31 березня після всіх можливих досліджень в Інституті
археології відбулося остаточне повернення до нашого міста
скарбу XIV�XIII ст. до н.е.

Здоров'я та

краса � саме їх ми

воліємо бачити

постійними су�

путниками наших

дітей. Це добре

розуміють у дош�

кільному нав�

чальному закладі

"Центр розвитку

дитини "Дже�

рельце", адже тут багато уваги

приділяють саме оздоровленню

дітей.

М У З И К А  ТА  Р У Х  �  

ГАРМОНІЯ ДИТЯЧОГО

РОЗВИТКУ

Творча презентація поетів Любові

Осіпенко та Андрія Ткаченка анонсу�

валася ще на позаминулу суботу.

Але щедрий снігопад 22 березня

змусив організаторів скасувати про�

ведення зустрічі й перенести її на

тиждень. Снігопад, що повалив і в ніч

з п'ятниці на суботу 30 березня, зно�

ву посіяв деякі сумніви. Проте него�

да лише підтвердила: вона не здатна

здолати любов до поезії відданих

шанувальників художнього слова. 

Є Д Н А Н Н Я  Д У Ш  

У  П О Е Т И Ч Н І М  С Л О В І

4 стор.

10 стор.
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25�27 березня працівники дільниці благоустрою (техніка працювала прак�
тично цілодобово) забезпечили:

� під'їзд спецтехніки до 40 сміттєвих майданчиків житлового фонду з метою
вивезення твердих побутових відходів;

� під'їзд до дитячих садків, шкіл, установ міста.
Для виконання цього завдання було задіяно спецтехніку сторонніх організа�

цій та приватних осіб.

25 березня силами інженерно�технічних працівників управління (6 осіб)
вручну очищено тротуар від вул. Б. Хмельницького до площі біля залізничного пе�
реїзду ст. Тарасівка. Це було зроблено з метою створення умов для безперешкод�
ного та безпечного пересування мешканців міста.

Будівельна бригада управління в період з 25 по 29 березня виконала ком�
плекс робіт:

� 25 березня � для забезпечення роботи ліфта в будинку № 5 по вул. Дежньова
засклено та очищено від снігу покрівлю приміщення ліфтової.

� 26 березня � очищено від снігу дах будинку № 69 по вул. Молодіжної. Очище�
но від снігу ливнестоки житлових будинків по вул. Б. Хмельницького, 113, Білого�
родській, 51, 17, 21, 23, 25 та Маяковського, 2.

� 27 березня розморожено ливнестоки на будинку по вул. Сєдова, 13.
Очищено від кучугур снігу та льоду дахи будинків: вул. Молодіжна, 12/2; 50 ро�

ків Жовтня, 16; 50 років Жовтня, 10, районного відділу державного реєстру актів
цивільного стану.

� 28 березня розморожено ливнестоки відділу державного реєстру актів
цивільного стану;

� проведено нарощування труб водовідведення по вул. Молодіжній.
� 29 березня розморожено ливнестоки в першому під’їзді будинку по вул.

Чернишевського, 2. 

РОБОТА КОМУНАЛЬНИКІВ
У ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ

Від снігу та льоду на вулицях міста за кілька днів квітня практично не за�
лишилося сліду. Але в пам'яті боярських комунальників ще свіжі спогади
про клопіт, якого зима завдала усім нам. 

Пропонуємо увазі читачів хроніку робочих буднів працівників КП "Бояр�
ське головне виробниче управління житлово�комунального

господарства” (далі � Управління) з ліквідації наслідків стихії. 

Керівництво КП "БГВУЖКГ", користуючись нагодою, дякує усім землякам, котрі з
розумінням поставилися до надзвичайної ситуації, яка склалася в місті внаслідок не�
годи. І особливо тим, хто не скаржився на недоліки у роботі комунальників, а  осо�
бисто прокладав "стежки" біля своїх садиб, не чекаючи, коли це зроблять інші.

СПРАВИ КОМУНАЛЬНІ

Ось і завітала до нас довгоочікувана весна. Незабаром настане той час, коли
почнуться роботи на присадибних ділянках, теплицях, квітниках. 

Протягом багатьох років у весняно�літній період збільшується розбір води з
мереж підприємства у приватному секторі. Це пов'язано з використанням води із
комунальної водопровідної мережі для поливу присадибних ділянок. Для 32
відсотків споживачів нарахування за використані послуги з водопостачання
здійснюється за санітарними нормами. Але в розрахунках за використану воду для
споживачів приватного сектора, де не встановлені прилади обліку води, не
враховуються об'єми води, яка використана для поливу присадибних ділянок. 

Споживачі, використовуючи воду, не оплачують її, і підприємство “Боярка�
Водоканал” несе матеріальні збитки. 

З метою приведення стану розрахунків за використання води до рівня економічної
доцільності, комунальним підприємством "Боярка�Водоканал", при погодженні з
Боярською міською радою, буде встановлено період поливів присадибних ділянок,
що надасть можливість проводити відповідні нарахування згідно з існуючими
нормами витрат води для поливів присадибних ділянок громадян.

Звертаємо Вашу увагу, що надання пільг на додаткові об'єми води (миття машин,
полив присадибних ділянок, утримання домашніх тварин), які безпосередньо не
використовуються для задоволення питних потреб населення, чинним
законодавством не передбачено (лист Державного комітету по будівництву,
архітектурі та житловій політиці України від 28.05.01 р. № 9/1�336).

З 1 червня 2013 року жителям приватного сектора, у яких відсутні

лічильники обліку води, згідно з діючими нормами, КП "Боярка�Водоканал"

проводитиме нарахування плати за полив присадибних ділянок, садів,

зелених насаджень, городів та теплиць.

Споживач має вибір: платити за встановленими нормами або за показниками
водолічильника. 

"Боярка�Водоканал" наполегливо рекомендує жителям приватного сектора
встановлювати лічильники і сплачувати лише за фактично обліковане споживання
води.

КП "Боярка�Водоканал"

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРА!

Щедрі запаси снігу, поповнені
під час останнього снігопаду, з
підвищенням температури по�
вітря почали активно танути. Че�
рез це відбулося значне накопи�
чення талої води на деяких ді�
лянках доріг міста.

Зокрема був утруднений рух ав�
тотранспорту по вул. Шевченка
біля буд. 192, на перехрестях ву�
лиці Шевченка з Польовою, Матро�
сова, Тарасівською. Величезна ка�
люжа утворилася біля будинку № 17
по вулиці Білогородській. Утрудне�
но рух по вулиці Магістральній.

Впродовж 1 та 2 квітня зусилля�
ми працівників КП "Боярка�Водо�
канал" та приватних підприємців,
котрі мають відповідний спецтран�
спорт, відбувалися роботи по від�
качуванню талої води у місцях її
накопичення.

Таким чином вдалося уникнути
підтоплення приватних забудов.

В свою чергу керівництво КП
"Боярка�Водоканал" висловлює
щиру вдячність за допомогу при�
ватним підприємцям Л. В. Лук'ян�
чуку, В. Е. Ворончуку, М. А. Мар�
ченку, В. Я. Кашпіровському та
В. Д. Пацьорі.

Традиційна нарада міського го�
лови Тараса Добрівського з керів�
никами комунальних підприємств
міста відбулася і цього вівторка, 2
квітня. Серед низки питань най�
гострішим виявився розгляд проб�
лем, пов'язаних з обслуговуван�
ням міського ліфтового госпо�
дарства. 

Як повідомив керівник Бояр�
ського головного виробничого уп�
равління ЖКГ Вадим Богуслав�
ський, вже не перший рік ліфти у
багато�квартирних будинках міста
обслуговує житомирська компанія
ТОВ "Магніт". Проте досі
залишаються невирішеними деякі
проблемні питання, що виникли у
попередні роки. Саме вони є при�
чиною певної неузгодженості в ро�
боті комунальників.

Так, плата за користування ліф�
тами є складовою частиною квар�
тирних платежів. Як виявилося,
БГВУЖКГ має заборгованість пе�
ред ТОВ "Магніт", і борг цей доволі
давній. Через це не завжди виста�
чає коштів на своєчасний ремонт
ліфтів.

За словами Вадима Богуслав�
ського, нині в місті не працює 5
ліфтів. Так, у шостому під'їзді бу�
динку № 28 по вул. Лінійній ліфт
зупинено 10 березня через полом�

ку етажника. У другому під'їзді бу�
динку № 21 по вул. Білогородській
згорів двигун, через що ліфт 13 бе�
резня було зупинено. Через нес�
правність електромережі з 17 бе�
резня не працює ліфт у першому
під'їзді будинку по вул. Молодіж�
ній, 76. Заміни дверного двигуна
потребує ліфт з першого під'їзду
будинку № 98 по вул. Б. Хмель�
ницького та заміни дверного ре�
дуктора � у ліфті 2 під'їзду будинку
51, корп. 3 по вул. Білогородській.

Найприкріше те, що вже нині 29
ліфтів відпрацювали 25 років і по�
дальша їх експлуатація забороне�
на. До кінця року їх кількість зросте
до 42.

Міський голова Тарас Добрів�
ський наголосив, що нині спільним
завданням для комунальників є
робота щодо забезпечення належ�
ного технічного стану ліфтів, що
відпрацювали гарантійний термін
експлуатації. До речі, стан обслу�
говування ліфта у будинку № 144
по вул. Білогородській знаходить�
ся на особистому контролі у місь�
кого голови.

Триває пошук прийнятного шляху
вирішення проблеми обслуговування
ліфтів, враховуючи фінансову ситуацію,
яка склалася у взаєминах БГВУЖКГ з
ТОВ “Магніт”.

Триває системна робота щодо
реконструкції та модернізації ме�
режі водопостачання та водовід�
ведення в місті.
Про це розповів
керівник КП "Бо�
ярка�Водоканал"
Володимир Пав�
лусь.

За словами
Володимира Іва�
новича, вже ви�
готовлено про�
ектну докумен�
тацію та одержа�
но експертний
висновок на
"Технічне переос�
нащення та роз�
роблення проек�
ту автоматизо�
ваної системи
диспетчерського
управління тех�
н о л о г і ч н и м
о б л а д н а н н я м
комплексу розосереджених спо�
руд водопостачання та водовідве�
дення в Боярці". 

Отримано робочу документацію
реконструкції КНС № 6 у Боярці.
Будівельні роботи було припинено
через морози. Вони відновляться
після танення снігу з настанням

плюсової температури повітря.
На часі � заміна азбестоцемент�

них труб на поліетиленові. Проект

вже отримав позитивний висновок
ДП "Укрдержбудекспертизи". По�
передня вартість проекту � близь�
ко 3 млн грн. В стадії погодження
робоча документація реконструк�
ції станції біологічної очистки стіч�
них вод пропускною спроможніс�
тю 11,7 тис. м куб. за добу.

К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  

" Б О Я Р К А  �  В О Д О К А Н А Л "" Б О Я Р К А  �  В О Д О К А Н А Л "
З А П Р О Ш У Є  Н А  П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т УЗ А П Р О Ш У Є  Н А  П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т У ::

 Г О Л О В Н О Г О  Е Н Е Р Г Е Т И К А ,Г О Л О В Н О Г О  Е Н Е Р Г Е Т И К А ,

ВОДІЯ АВТВОДІЯ АВТОТРОТРАНСПОРТНИХ АНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ 1 кл.,ЗАСОБІВ 1 кл.,

Е Л Е К Т Р О ГЕ Л Е К Т Р О ГА З О З В А Р Н И К А  А З О З В А Р Н И К А  

4 ,  5  р о з . ,4 ,  5  р о з . ,

Е Л Е К Т Р О М О Н Т Е РЕ Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р А  5  р о з .  А  5  р о з .  

V  г р .  д о п у с к уV  г р .  д о п у с к у,,

М А Ш И Н І С ТМ А Ш И Н І С ТА  Е К С К А В АА  Е К С К А В АТТ О РО Р А  А  

5 , 6  р о з . ,5 , 6  р о з . ,

М А Ш И Н І С ТМ А Ш И Н І С ТА  Н А С О С Н И Х    А  Н А С О С Н И Х    

У С ТУ С ТА Н О В О К  4  р о з р .  К Н С .                 ТА Н О В О К  4  р о з р .  К Н С .                 Те л . :   4 6 � 9 6 6 ,  4 1 � 7 5 3 .е л . :   4 6 � 9 6 6 ,  4 1 � 7 5 3 .

Працівники дільниці каналізаційних мереж та

споруд на чолі з начальником Олексієм

Годиною ліквідують аварію на каналізаційному

колекторі по вул. Островського.

Талу воду відкачують

Ліфтові пристрасті

Водоканал модернізує свою мережу
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Команди з 11 районів Київ�
ської області виборювали пра�
во змагатися за звання кра�
щих в області. Усі учасники,
безперечно, знають Правила
дорожнього руху і не порушу�
ють їх. Більш того, вони впев�
нені, що робота державто�
інспектора дуже нелегка і,
водночас, потрібна суспіль�
ству. 

Самі назви конкурсу�вітання
"Живи за правилами", конкур�
су новин "DAI News" та музич�
ного завдання "Перехрестя
семи доріг" свідчили про те,
що завдання КВК ЮІР � донес�
ти до кожного з глядачів всю
гостроту проблеми профілак�
тики дитячого дорожнього
травматизму, а також прище�
пити одноліткам пошану до
Правил дорожнього руху.

Усі без винятку команди бу�
ли дотепні й неповторні. Ко�
жен жарт викликав захоплення
у переповненій вщент залі
школи. Нелегко було судити
такі різні команди членам журі:
начальнику сектора профілак�
тичної роботи управління ДАІ в
Київській області полковнику

міліції Юрію Мора�
льову, інспектору
сектора профілак�
тичної роботи уп�
равління ДАІ в Ки�
ївській області ма�
йору міліції Олек�
сандру Коваленку,
психологу управ�
ління ДАІ в Київ�
ській області Люд�
милі Любимовій,
керівнику центру
безпеки життєді�
яльності "Центр
творчості дітей та
юнацтва Київщи�
ни" Олені Сапсай
та керівнику гур�
тка "Юні інспекто�
ри руху" цього
центру Людмилі Жовтоног. 

Незважаючи на свій юний
вік, гравці команд показали
яскраві виступи і тримали
себе на сцені, як професіо�
нали. Та, згідно з правилами
змагань, потрібно обрати
лише одного переможця.
Цього разу перемогу виборо�
ла команда Києво�Святошин�
ського району "Вітаміни" з Бо�

ярки. Наполеглива праця, ве�
личезне бажання перемогти і
талант � саме це стало складо�
вими успіху боярчан.

При підведенні підсумків
кожна з команд отримала дип�
ломи та цінні подарунки від
організаторів змагань. Це бу�
ли � Управління ДАІ ГУМВС
України у Київській області,
відділення ДАІ Києво�Свято�

шинського РВ ГУМВС у Київ�
ській області, департамент
освіти, науки та молоді Київ�
ської обласної держадміні�
страції. 

Величезна подяка педаго�
гам � керівникам команд за те,
що інколи на одному ентузіаз�
мі вони знаходять сили і мож�
ливості захопити дітей цим ук�
рай необхідним заняттям �
вивченням Правил дорожньо�
го руху. 

Дякуємо всім учасникам і
гостям свята за чудову гру, а
команді "Вітаміни" бажаємо
перемоги аж у Міжнародному
Центрі "Артек", де відбудеться
Всеукраїнський фінал КВН�
ЮІР�2013. Дуже хочеться, аби
наші представники і в країні
дитинства виступили гідно!

Ганна Коваленко, 

фото автора

ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НАЙКРАЩЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ
«ВІТАМІНИ» З БОЯРКИ28 березня 2013 року відбулися обласні

змагання Клубу веселих і кмітливих юних

інспекторів руху. Актова зала Боярської ЗОШ

І�ІІІ ст. № 3 гостинно відкрила двері для юних

помічників ДАІ � команд�учасниць змагань

КВК�ЮІР�2013.

Конкурс на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування:
� спеціаліст І категорії зі звернень � 1 штатна одиниця;

1. Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, вміння користування ПК та оргтехнікою, досконале знання державної
мови в обсягах, достатніх 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
функціональних повноважень відповідного відділу.

2. Потрібні документи: особова карта (форма № П�2ДС), автобіографія, копія
документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фі�
нансового характеру за 2012 рік, копія паспорта, військового квитка, довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера, медична довідка про стан здоров'я за
формою.

Прийом документів для участі у конкурсі проводиться протягом 30 календар�
них днів із дня його оголошення.

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

Довідки за телефоном 43�241.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОГОЛОШУЄ

Департамент ДАІ МВС України ін�
формує автолюбителів про набрання
чинності постановою Кабінету Мініс�
трів України № 185 про "Деякі питання
виконання Закону України "Про Єди�
ний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують осо�
бу чи її спеціальний статус" від 13 бе�
резня 2013 року .

Цією Постановою затверджені єдині
зразки бланків документів, що посвід�
чують особу, підтверджують грома�
дянство України чи спеціальний статус
особи, у тому числі й посвідчення во�
дія. Визначено порядок централізова�
ного оформлення, видачі, обміну, пе�
ресилання, вилучення, повернення
державі, знищення зазначених доку�
ментів.

Також цим законодавчим актом було
встановлено такі строки дії для посвід�
чення водія:

на право керування транспортними
засобами категорії А, А1, В та В1,
оформлені та видані після набрання
чинності цією постановою � протягом

двадцяти років з дати їх видачі, 
інших категорій � протягом десяти

років із зазначеної дати.
Такі посвідчення підлягають обміну в

установленому порядку.
Документи, видані до набрання чин�

ності цією постановою, є чинними про�
тягом строку, на який їх було видано.

До запровадження і видачі докумен�
тів, зразки бланків яких затверджені
цією постановою, документи оформ�
люються з використанням бланків по�
передніх зразків.

Також інформуємо про зміни в графі�
ку роботи відділу РЕР ДАІ з обслугову�
вання Києво�Святошинського району:

Понеділок � п'ятниця: з 9:00 до
18:00, у суботу: з 9:00 до 16:45. 

Обідня перерва: з 13.00 до 13.45. 
Напередодні святкових днів � робо�

чий час зменшується на одну годину.
Вихідні дні: неділя, понеділок. 

Відділ РЕР ДАІ 

з обслуговування 

Києво�Святошинського району

До уваги водіїв!
Зміни у законодавстві 

щодо термінів дії посвідчення водія

Військово�обліковий стіл викон�

кому Боярської міськради нині опо�

віщає повістками призовників

1988�1995 років народження про

явку до призовної дільниці Києво�

Святошинського районного вій�

ськового комісаріату для проход�

ження медичної призовної комісії.

Призов "Весна�2013" проводиться
відповідно до Указу Президента Украї�
ни від 9 листопада 2012 року №
635/2012 "Про строки проведення
чергових призовів, чергові призови на
строкову військову службу громадян
України та звільнення в запас військо�
вослужбовців у 2013 році".

Українські ЗМІ багато пишуть про
реформування народної армії. Зокре�
ма про те, що нинішній рік стане ос�
таннім, коли українських чоловіків у ві�
ці від 18 до 25 років можуть призвати
на строкову військову службу. Бо по�
чинаючи з 2014 року Збройні Сили Ук�
раїни будуть комплектуватися тільки
солдатами та сержантами, які служать
на контрактній основі. 

Як пояснили в департаменті преси
та інформації Міноборони, від бійців
строкової служби вирішено відмови�
тись: за рік, який вони проводять в
Збройних Силах України, неможливо
навчити спеціаліста, спроможного ке�
рувати сучасною технікою, зрозуміти
нові способи ведення сучасної війни.
Тому гроші, які витрачаються на при�
зов та утримання солдатів строкової
служби, доцільно витратити на підго�
товку професіоналів.

Передбачається, що людей в пого�
нах стане менше (зокрема за рахунок
скорочення призовних дільниць та
кількості військкоматів). Вже з грудня
минулого року у військово�обліковому
столі щоденно ведеться спілкування з
майбутніми кандидатами на службу за
контрактом. 

За додатковою інформацією можна
звернутися за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська,13�б. Тел. (04598)
47�599.

Анатолій Стороженко, 

начальник ВОС м. Боярка

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ 2013 ВІДБУДЕТЬСЯ

Ремонтні роботи із заміни дефект�
них сходових маршів пішохідного мос�
та на ст. Боярка відбувалися 3 та 5
квітня. 

� Роботи виконують працівники мос�
топоїзду № 36, � розповідає начальник
станції Боярка Ігор Гончаренко. � Про
певні незручності, пов'язані з ремон�
том, ми попередили жителів Боярки
заздалегідь. Очікувалося, що ремонт
відбудеться наприкінці березня, але
несприятливі погодні умови змусили
нас перенести початок робіт.

За словами Ігоря Олеговича, вос�
таннє цей міст ремонтували у 2006 ро�
ці. Сходові марші мають певний термін
експлуатації. І ось, заради зручності
жителів міста, прийшов час замінити
сходи. Їх було замовлено на Київсько�
му ЗБК і доставлено до Боярки.

3 квітня залізничники ремонтували
міст з боку історичної частини міста. 5
квітня � з боку пл. Леніна. З огляду
ускладненого доступу до сходових

маршів, ремонтники вирішили вико�
ристати залізничний кран.

Тимчасові незручності � необхідність
переходити міст в обхід та висадка па�
сажирів на київській платформі з 8 до
20 години 5 квітня � це невелика жер�
тва заради подальшої безпеки пішохо�
дів.

ПІШОХІДНИЙ МІСТ 

НА СТАНЦІЇ БОЯРКА ВІДРЕМОНТОВАНО
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Так, вже шостий рік у ДНЗ "ЦРД
"Джерельце" впроваджується автор�
ська програма завідувачки Клавдії
Пшонної "Оздоровчо�профілактична
робота та еколого�валеологічне вихо�
вання дошкільнят". Крім цього третій
рік впроваджується міська програма
оздоровлення дітей продуктами
бджільництва.

За тривалий час у ДНЗ накопичено
чималий досвід, яким тут щедро ді�
ляться з колегами. Ось і 22 березня у
"Джерельці" відбувся районний семі�
нар для інструкторів фізичного вихо�
вання мережі ДНЗ району.

Цього дня своїм досвідом ділила�
ся фізінструктор, відмінник освіти
України, старший вихователь, вихо�
ватель�методист Наталія Нєдовєсо�
ва. І подивитися численним колегам
було на що.

Найперше � це
умови для прове�
дення занять фіз�
культурою, най�
більший в районі
спортивний зал у
ДНЗ, унікальний
спортивний інвен�
тар та глибоке ро�
зуміння методів
включення малю�
ків у систему вихо�
вання в дусі здо�
рового способу життя.

Наталія Степанівна та її вихованці
продемонстрували гостям, як у дитсадку

відбувається фізичний
розвиток дітей засоба�
ми інтеграції рухів та
музики.

Під час обговорен�
ня, яке відбулося вже
після завершення за�
няття, Наталія Нєдо�
вєсова розповіла про
вплив музики на дітей
під час занять фізич�
ними вправами. Так,

музика здатна підвищувати емоційний
стан малечі. Разом із тим використан�
ня музики має бути дозованим, оскіль�

ки її надмір може сприяти погіршенню
концентрації уваги дітей під час вико�
нання певних вправ.

У семінарі взяв участь заступник
міського голови Валерій Дубовецький.
Він разом із фізінструкторами району
спостерігав за перебігом заняття. Діт�
вора захоплено виконувала завдання і
так завзято, що навіть Валерій Михай�
лович не втримався і разом з малечею
почав "кататися на каруселі".

Під час свого виступу Валерій Ду�
бовецький зазначив, що здоров'я під�
ростаючого покоління � це пріоритетне
завдання міської влади. І дуже приєм�
но відвідувати подібні заходи, коли
можна побачити результати багаторіч�
ної праці.

Користуючись нагодою, численні
гості із глибоким інтересом знайоми�
лися з оснащенням спортивної зали
ДНЗ "Джерельце" та інвентарем, виго�
товленим власноруч Наталією Нєдовє�
совою.

До речі, це вже сьомий семінар,
що відбувається на базі "Джерельця"
впродовж цього навчального року,
що свідчить про потужний професій�
но�кадровий потенціал навчального
закладу.

Тетяна Зубкова

М У З И К А  ТА  Р У Х  –  
ГАРМОНІЯ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

Здоров'я та краса � саме їх ми

воліємо бачити постійними су�

путниками наших дітей. Це добре

розуміють у дошкільному нав�

чальному закладі "Центр розвит�

ку дитини "Джерельце", адже тут

багато уваги приділяють саме оз�

доровленню дітей.

Захід відкрила директор Києво�
Святошинського ЦСПР А. М. Лах�
тадир, котра урочисто привітала
всіх присутніх і нагадала, що 2013
рік, згідно з Указом Президента
України Віктора Януковича, оголо�
шено роком дитячої творчості,
розвитку талантів підростаючого
покоління. Тож відтепер у Центрі
реабілітації протягом року буде
проводитись серія подібних без�
коштовних майстер�класів та
творчих заходів для дітей та підліт�
ків. Насамперед будуть залучатись
діти з багатодітних та прийомних
сімей, діти�сироти, маленькі паці�
єнти Київської обласної дитячої лі�
карні. Мета цього соціального про�
екту � охоплення якомога більшого
спектра напрямів, у яких розкри�
ваються дитячі таланти. 

У конференц�залі Центру роз�
горнулася виставка творчих робіт
дітей та підлітків, які вже відвіду�
ють гуртки та творчі клуби. Були
представлені роботи визнаних
майстрів Боярки. Зокрема Тетяни
Лисенко (петриківський розпис) та
її вихованців.

На виставці були представлені
зразки родинної творчості. Зокрема,
малюнки, вироби із солоного тіста,
штучні квіти, створені багатодітною
сім'єю Хруленків. Родина Кучміїв про�
демонструвала свої вишивки і взяла
участь у багатьох майстер�класах. 

Майстер�класи "захопили" весь
Центр. У творчій залі затишно об�
лаштувалися учасники заняття із
"будівництва" смачних солодких ха�
тинок для найменших діточок під ке�
рівництвом Анни Фломбойм (клуб
"Релакс", Центр реабілітації). Дітки
не лише вправно "будували", але й
встигли поласувати нехитрими со�
лодощами: печивом та соломкою. 

У творчій залі відбувався майстер�
клас із виготовлення екологічно чис�
тих свічок із вощини (майстер � Тетя�
на Чіркова, Боярський БК). Вияви�
лося, що виготовляти такі свічки �

зовсім не складно, а запах від них
дійсно дивовижний. 

У конференц�залі діти випробу�
вали себе у ліпленні з глини. За�
няття проводив Віктор Чорний,
який представляв студію "Майстер
Клас". Поряд ліпці з пластиліну
навчала дітей Людмила Сухоруко�
ва, керівник студії прикладного
мистецтва Боярського будинку
культури. У результаті веселої і
дружної групової роботи була
створена чудова об'ємна квітуча
гілка, яка символізує справжню
весну, на котру ми всі так чекаємо.
Також Людмила Дмитрівна навчала
дівчаток майструвати декоративні
"капелюшки" для голок. 

Ігрова кімната була заповнена лю�
бителями стрічок та шиття � відбув�
ся майстер�клас із виготовлення чу�
дових прикрас, якими можна оздо�
бити сукню чи інший одяг. З дівчата�
ми працювала майстриня декора�

тивно�ужиткового мистецтва Лари�
са Данілова.

Усі, хто бажав опанувати мистец�
тво в'язання гачком, зібралися у ка�
бінеті психологів. Діточок навчала
Світлана Камінська, підприємець,
яка вже багато років поспіль має та�
ке чудове хобі. На виставці були
представлені її вишукані сукні, які
можна сміливо вдягати як на свят�
кову зустріч, так і з задоволенням
носити у повсякденному житті. 

І навіть у кабінеті директора
ЦСПР Ангеліни Лахтадир зібралася
творча група, щоб навчитися плес�
ти з бісеру цікаві фігурки. Такому
мистецтву дітей навчала Людмила
Черненко, керівник гуртка "Бісер"
від Києво�Святошинського центру
еколого�натуралістичної творчості
учнівської молоді. В результаті гру�
пової роботи вийшов справжній бі�
серний "зоопарк"!

Найкращі роботи усіх творчих ко�
манд одразу були представлені на
виставці, що сповнило гордістю
маленьких майстрів.   

Добре, що у цей насичений твор�
чий день не призначалися психоло�
гічні консультації, адже кабінет
консультування перетворився на
імпровізовану гримерку та роздя�
гальню для юних артистів, які теж
готувалися продемонструвати свої
таланти. 

Концертну програму представи�
ли вихованці творчих студій  Бояр�
ського будинку культури. Художній

керівник БК Тетяна Добрівська та
керівник вокальної студії "Зорепад"
Наталія Горенко приїхали разом із
дітьми. Заспівали учасники вокаль�
ної судії Тамара Петриченко, Вале�
рія і Тарас Гоц. А запальними танця�
ми порадували Михайло Харченко,
Діана Сова, Тамара  Петриченко, Та�
рас та Софія Гоц (танцювальна сту�
дія "Голден денс", керівник � Єлиза�
вета Іванова). Заспівав також Бог�
данчик Хруленко, котрий представ�
ляв свою багату на таланти родину.

Весняний вернісаж дитячої твор�
чості подарував усім чудові емоції
та гарний настій. Не лише діти, а й
їхні батьки навчилися новим цікавим
видам мистецтва, дізналися про те,
які дитячі гуртки, творчі студії та клу�
би працюють у Боярці, познайоми�
лися з їх керівниками і (хто б сумні�
вався!) до багатьох із них одразу за�
писалися. 

Марія Кириленко

ВЕСНЯНИЙ ВЕРНІСАЖ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
Здається, ще ніколи у стінах Києво�Святошинського центру соці�

ально�психологічної реабілітації населення не було так гамірно. 26 берез�

ня 2013 року  Центр реабілітації у співпраці з ГО "Центр розвитку громад"

влаштували яскравий, життєрадісний "Весняний вернісаж дитячої твор�

чості". На свято були запрошені діти з багатодітних та прийомних сімей, з

гуртків та клубів, що працюють на базі Центру, і, звичайно, всі бажаючі. У

програмі заходу відбулася виставка творчих робіт, майстер�класи для ді�

тей різного віку та їхніх батьків, презентація родинної творчості, концертна

програма вихованців Боярського будинку культури. 

Під такою назвою 1 квітня в ДНЗ "Даринка"
відзначили День сміху. Вихователям вдалося пе�
реконати дітлахів, що веселий, добрий сміх � це
основа нашого життя, довголіття та здоров'я. 

Малята зустрілися з казковими героями: ли�
сичкою Алісою (Людмила Іваненко) та котом Ба�
зиліо (Леся Шпак), з якими вони вирушили в ча�
рівну подорож до казкової "Країни сміху" у по�
шуках золотих монет. Та лише пройшовши зача�
рований ліс, подолавши безліч перешкод на
своєму шляху та поблукавши стежинами чарів�
ного лісу, дітлахи змогли зустріти і Лісовичка
(Олена Смоля), і Незнайка (Галина Горбенко), і
Тигрулю (Світлана Степаненко). 

Дружба, взаємодопомога, веселий настрій
подолали всі перешкоди, золоті монети було
знайдено. А винагорода за старання � фрукти
та солодощі. Вихованці дитячого садочка
зрозуміли, що добрий сміх творить дива.

Любов Фарцабей

«Я – ВЕСЕЛИЙ, ДОБРИЙ СМІХ,«Я – ВЕСЕЛИЙ, ДОБРИЙ СМІХ,
МЕНЕ ВИСТМЕНЕ ВИСТААЧИТЬ НА ВСІХ»ЧИТЬ НА ВСІХ»

Нещодавно на базі ДНЗ "Даринка" відбувся
обласний семінар для слухачів курсів Київ�
ського обласного інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів на тему: "Оздоров�
лення дітей продуктами бджільництва".

У роботі семінару взяли участь заступник
міського голови Валерій Дубовецький, заві�
дуюча райметодоб'єднанням працівників

дошкільних навчальних закладів Любов Лаш�
кова, спеціаліст районного управління освіти Га�
лина Калабуліна та близько 40 слухачів курсів.

Під час роботи автор програми Любов Дуд�
нікова ознайомила учасників семінару з дос�
відом роботи закладу та досягнутими резуль�
татами, а методист ДНЗ Любов Фарцабей
докладно розповіла про специфіку роботи,
процес оформлення відповідних документів,
порядок укладання договорів щодо оздоров�
лення дітей продуктами бджільництва. У свою
чергу вихованці ДНЗ "Даринка" привітали
гостей чудовим міні�концертом.

Радислав Кокодзей

ЗДОРОВ'Я НАЗДОРОВ'Я НА
БДЖОЛИНИХ КРИЛАХБДЖОЛИНИХ КРИЛАХ



А к т у а л ь н о

¡ÓˇÍ‡
������������������������

5 квітня 2013 року 5555ВВВВііііддддллллуууунннннннняяяя    ппппооооддддііііїїїї

Традиційно просвітницькі заходи в
нашому районі проводяться за під�
тримки фракції Партії регіонів Києво�
Святошинської районної ради та її
очільника Віктора Костини задля підви�
щення престижу бібліотечної професії
у суспільстві, а також діяльності шкіль�
них книгозбірень в умовах інформати�
зації національної системи освіти.

Бібліотека � це книжковий храм,
джерело ідей і скарбниця думок.
Шкільний бібліотекар � друг кожного
читача, адже він відкриває ворота в
країну знань. Та особливим багатством
бібліотек завжди були та будуть її кад�
ри � талановиті, досвідчені спеціалісти,
безмежно віддані своїй справі. 

Конкурс на кращу шкільну бібліоте�
ку в нашому районі проводився впер�
ше, а тому звичайно всі хвилювалися.
Бібліотекарів прийшов привітати голо�
ва ради Києво�Святошинської район�
ної організації профспілки працівників
освіти і науки України Іван Литвин. Теп�
лі, щирі слова гостя, доброзичливий

настрій, побажання успіху й оптимізму
створили святкову атмосферу. 

Підготовка до конкурсу сприяла
творчій активності, підвищенню про�
фесійної майстерності бібліотечних
працівників, вдосконаленню традицій�
них форм проведення культурно�прос�
вітницьких заходів і пошуку та викорис�
танню кращих інновацій, присвячених
книгам і бібліотеці. Слід також зазначи�
ти, що шкільні бібліотекарі готували
мультимедійні презентації своїх бібліо�
тек, представляли матеріали з описом
досвіду роботи, створювали веб�сто�
рінку або сайт шкільної бібліотеки. 

Організаційний комітет конкурсу
ретельно вивчив усі представлені ма�
теріали, а також урахував матеріально�
технічний стан та естетичне оформ�
лення шкільних бібліотек, стан ведення
облікової документації, наявність ката�
логів, картотек, комп'ютеризацію, під�
ключення до Інтернету, наявність і на�
повнення веб�сторінки або сайту
шкільної книгозбірні. 

Компетентне журі представляли ме�
тодисти управління освіти, молоді та
спорту Києво�Святошинського району
Наталія Пучкова, Наталія Ванькевич,
Людмила Джижуленко та представники
освітянського журналу "Шкільний бібліо�
течно�інформаційний центр" � головний
редактор Лідія Поперечна та редактор

Валентина Здановська.
Конкурсанти, а це представниці 12

шкільних бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів району, змагалися
у чотирьох конкурсах: 

� мультимедійна презентація влас�
ного досвіду "Моя бібліотека";

� майстер�клас "Реклама дитячої
книги улюбленого письменника";

� творча майстерня  "Я � бібліоте�
кар�бібліограф";

�  літературний ерудит "Знайди автора". 
Під час підрахунку балів членами

журі, учасниці та гості мали можливість
відпочити та послухати музичні висту�
пи талановитих учнів Боярської ЗОШ
І�ІІІ ст. № 5 та місцевої поетеси, авто�
ра�виконавця власних пісень, головно�
го редактора газети "Боярка�інформ"
Тетяни  Зубкової (Володай). 

В усіх конкурсах завідувачі шкільних
книгозбірень продемонстрували еру�
дицію, знання, майстерність і профе�
сіоналізм. А учасниці, які набрали
найбільшу кількість балів, отримали
грамоти, дипломи, квіти та грошові ви�
нагороди.

Приємно, що наші земляки � пра�
цівники шкільних бібліотек Боярських
навчальних закладів � дуже достойно
виступили на конкурсі. Так, у номінації
"Бібліотеки загальноосвітніх навчаль�
них закладів нового типу" друге місце

посіла Тамара Жицька (Боярський НВК
"Гімназія � ЗОШ І ст.); у номінації "Біблі�
отеки міських загальноосвітніх нав�
чальних закладів" І та ІІ місця посіли
Наталія Хлинова (Боярська ЗОШ І�ІІІ ст.
№ 5) та Олена Липчак (Боярська ЗОШ
І�ІІІ ст. №1). 

Лауреатом конкурсу визнано Ніну
Сердюк (Дмитрівська ЗОШ І�ІІІ ст.).

Хочеться висловити слова подяки
начальнику управління освіти, молоді
та спорту Києво�Святошинської РДА
Миколі Івашку, завідувачу методичного
центру Ларисі Швидкій, директорові
Боярської ЗОШ І�ІІІ ст. № 5 Валентині
Кривенко за матеріальну і технічну під�
тримку в проведенні конкурсу; голові
ради Києво�Святошинської районної
організації Профспілки працівників ос�
віти і науки України Івану Литвину та го�
лові фракції Партії регіонів Києво�Свя�
тошинської районної ради Віктору Кос�
тині за фінансову допомогу.

Заходи, що відбулися в рамках
конкурсу, дозволили повною мірою
продемонструвати усе найкраще, що
напрацьовано у шкільних бібліотеках,
і сприятимуть підвищенню соціально�
го статусу та престижу представників
бібліотечної професії.

Наталія Пучкова, 
методист управління освіти, 

молоді та спорту  Києво�Святошинської РДА 

К О Н К У Р С  Н А  К РА Щ У  Ш К І Л Ь Н У  Б І Б Л І О Т Е К У  
Наприкінці березня у Все�

світній день поезії в актовій залі Бо�

ярської ЗОШ І�ІІІ ст. № 5 відбувся кон�

курс професійної майстерності "Най�

краща шкільна бібліотека Києво�

Святошинського району". 

Адміністративна дільниця № 1 (№ 2, № 3) �

дільничний інспектор міліції (ДІМ) лейтенант мі�

ліції Власюк Євгеній Володимирович

Адреса: вул. Хрещатик 88,
каб. № 2, сл. тел. 4�02�02,
прийм. дні: щовівторка з 09:00
до 11:00, щочетверга з 18:00 до
21:00, щосуботи з 10:00 до
13:00

Територія: вул. 40 років Жов�
тня (від № 49 до кінця); Білого�
родська (від №1 по №15); Біло�
городський провулок; Білого�

родський тупік; парк Слави та
Боярський міськвиконком; Волгоградська (непарний
бік від № 1 до № 9); Герцена і дачний масив від 1 по 5
лінії; Житомирський провулок; Жовтнева (парний бік
від 32 до кінця і непарний від 37 до кінця); Кримський
пров.; площа Леніна; Лісний пров.; Малий пров.; Пар�
кова; Парковий провулок; Печерська; Полтавський
провулок; Садова (непарний бік від №1 до № 49); Са�
наторний пров.; Сахалінська; Сахалінський пров.;
Сосновий пров.; Сумський провулок; Хрещатик; Чер�
нігівський пров.; територія заводу "АРКСІ"; територія
санаторію УТОС; Богданівська; Баумана; Комсомоль�
ців 20�х років; територія Києво�Святошинської ЦРЛ
по вул. 40 років Жовтня.

Територія: вул. Агрономічна; Базарний провулок;
Байкальська; Будаївська; Вокзальна; Вокзальний
провулок; Волинська; Деснянська; Жовтнева (непар�
ний бік від 1 по 35); Кібенка; Комсомольська; Коопе�
ративна; Лисенка; Нова; Польова; Пролетарська; с/г
технікум (Боярка�2); Східна; Східний провулок; Тара�
сівська; Фестивальна; І. Франка (непарний бік); Хар�
ківський провулок; Шевченка (Будинок культури, ри�
нок "Колгоспний", БМУ�33).

Територія: вул. 1 Піщана; 2 Піщана; Амбулаторна; Ар�
тилерійська; Васильківська; Витвистий тупік; Загородня;
Зелена; Іванівський тупік; Київська (парний бік від 1 по
30); Криворізький провулок; Крилова; Лікарняна; Некра�
сова; Піонерська; Польова (парний бік від 2 до 32); Про�
летарський провулок; П'ятигорський провулок; Самій�
ленка; І. Франка (парний бік від 2 до 100).

Адміністративна дільниця № 4 � старший ДІМ

капітан міліції Телеш Юрій Володимирович. 

Адреса: вул. Б. Хмельницько�
го, 73/2, тел.: 4�22�09, прийм.
дні: щовівторка з 09:00 до 11:00,
щочетверга з 18:00 до 21:00,
щосуботи з 10:00 до 13:00. 

Територія: вул. 50 років Жов�
тня; Богдана Хмельницького
(від № 76 та № 71 до кінця); Бі�
логородська (парний бік від вул.
Молодіжна до вул. 50 років Жов�
тня); Богунська; Боженка; Пас�

тернака; Ворошилова; територія
дачного масиву з 24 по 41 лінії; Дем'яна Бідного;

Дзержинського; Жуковського; Залізнична; Затишний
провулок; Квіткова (від №12 та №11 до кінця); Кол�
госпна; Короленка (від № 42 та № 49 до кінця); Ко�
товського; Маяковського; Мічуріна; Островського
(від № 26 та № 23 до кінця); площа Перемоги; Пет�
ровського; Пушкіна; Рєпіна (від № 28 та № 23 до кін�
ця); Серафимовича; Таращанська; Толстого; Фурма�
нова; Чапаєва; Черешнева; Щорса; Яблунева; тери�
торія компресорної станції.

Адміністративна діль�

ниця № 5 � ст. ДІМ майор

міліції Андрущенко Олек�

сандр Іванович

Адреса: вул. Б. Хмель�
ницького, 73/2, тел.: 4�22�
09, прийм. дні: щовівторка
з 09:00 до 11:00, щочетвер�
га з 18:00 до 21:00, щосу�
боти з 10:00 до 13.00. 

Територія: вул. 40 років Жовтня (від 2 до 46, від 1 до
47); Артеківський провулок; Білогородська (парний
бік від 2 до 128); Ватутіна; Возз'єднання; Гоголя (від 2
до 48, від 1 до 27); Громова; Дніпровська; Енгельса;
Кавказький провулок; Калініна; Кірова; Короленка
(від 2 до 40, від 1 до 47); Коцюбинського (від 2 до 22,
від 1 до 21); Крупської; Леніна (від 2 до 56, від 1 до
61); Ленінградська; Миру; Молодіжна (непарний бік
від 1 до 53); Московська (від 2 до 46, від 1 до 47); Ост�
ровського (від 2 до 24, від 1 до 23); парк ім. Т. Г. Шев�
ченка; Партизанська; Радянська; Рєпіна (бік від 2 до
26, від 1 до 21); Садова (непарний бік від 43 до кінця);
Саксаганського; Свободи; Тургенєва (від 2 до 48, від
1 до 35); Лесі Українки (від 2 до 28, від 1 до 35); Фрун�
зе; Богдана Хмельницького (від 2 до 74, від 1 до 71);
Чернишевського (непарний бік від 1 до 13); Чкалова;
територія автогаражного кооперативу "Берізка" по
вул. Молодіжній).

Адміністративна дільни�

ця № 6 � ДІМ лейтенант мі�

ліції Русаков Олексій Вади�

мович

Адреса: Б. Хмельницького,
73/2, тел.: 4�22�09, прийм.
дні: щовівторка з 09:00 до
11:00, щочетверга з 18:00 до
21:00, щосуботи з 10:00 до
13:00. 

Територія: вул. 50 років
Жовтня (непарний бік від 3 до кін�
ця); Богдана Хмельницького (від 74 до 82, від 73 до
79); Білогородська (парний бік від 126 до кінця); Жу�
ковського (від 2 до 6, від 1 до 15); Квіткова (від 2 до
16, від 1 до 15); Короленка (від 16 до 52, від 15 до 63);
Коцюбинського (від 14 до 48, від 15 до 53); Лесі Укра�
їнки (від 24 та 37 до кінця); Лермонтова; Мічуріна;
Островського (від 16 та 13 до кінця); Пастернака (в
межах від вул. 50 р. Жовтня до вул. Білогородської);
Руднєва пров.; Пушкіна; Рєпіна (від 20 до 62, від 15 до

51); Саксаганського (від 24 та 19 до кінця); Тургенєва
(від 24 та 31 до кінця); Чернишевського (від 2 до 20,
від 11 до 45); Яблунева (від 2
до 4, від 1 до 15).

Адміністративна діль�

ниця № 7 � ДІМ старшина

міліції Безусий Олександр

Васильович

Адреса: вул. Сєдова, 11,
тел.: 4�26�42, прийм. дні:
щовівторка з 09:00 до 11:00,
щочетверга з 18:00 до 21:00,
щосуботи з 10:00 до 13:00. 

Територія: вул. Білогородська (непарний від 27 до
кінця); Будівельна; Бульварна (від 64 та 63 до кінця);
Газова (територія дачного масиву); Дежньова (від 52
та 43 до кінця); Заводська (від 32 та 33 до кінця); Ін�
дустріальна; Капітальна; Молодіжна (парний бік від
72�А до 78); Сєдова (від 2 до 38, від 1 до 13).

Адміністративна дільниця

№ 8 � ДІМ старшина міліції

Готліб Ігор Володимирович

Адреса: вул. Сєдова, 11,
тел.: 4�26�42, прийм. дні: що�
вівторка з 09:00 до 11:00, що�
четверга з 18:00 до 21:00, що�
суботи з 10:00 до 13:00. 

Територія: вул. 8 Березня;
40 років Жовтня (парний бік ну�
мерації будинків від 48 до кін�
ця); Білогородська (непарний
бік від  17 по 25); Бульварна (від
2 до 62, від 1 до 61); Волгоградська (від 2 до 16, від 17
до 31); Гоголя (від 48 до 58, від 29 до 69); дачний ма�
сив (від 11 до 17 лінії); Московська (від 48 та 51 до
кінця); Дежньова (від 2 до 50, від 1 до 41); Заводська
(від 2 до 30, від 1 до 31); Космонавтів; Леніна (від 64
до 78, від 63 до 75); Молодіжна (непарний бік від 55
до 69); Коваленка.

Адміністративна дільни�

ця № 9 � ДІМ старшина мілі�

ції Коваль Ігор Васильович

Адреса: вул. Сєдова,11,
тел.: 4�26�42, прийм. дні: що�
вівторка з 09:00 до 11:00, що�
четверга з 18:00 до 21:00, що�
суботи з 10:00 до 13:00. 

Територія: вул. 40 років
Жовтня (парний бік від 58 до
кінця); Волгоградська (від 2 та
17 до кінця); Газова (непарний
бік від 35 до кінця); територія ГБК "Джерельце"; Гого�
ля (від 60 та 69 до кінця); Дачна і територія дачного
масиву від 4 до 10 лінії; Зеленогірська; Іркутська; Ко�
ротка; Леніна (від 78 та 77 до кінця); Лінійна; Лазо;
Магістральна; Молодіжна (від 82 та 71 до кінця); По�
лярна; Світлогірська; Сєдова  (від 40 та 1 до кінця);
Уральська.

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа"
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "А. Краско. Я залишаюся"
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Офіційна хроніка
10:20 Т/с "Маруся. Повернення"
12:35 Новини
12:55 Діловий світ
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:35 Х/ф "Крах інженера Гаріна" 
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини 
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Погода
15:40 Життя на рівних
16:00 Х/ф "Головний конструктор"
18:20 Новини
18:45 Світ спорту
18:55 Агро�News
19:05 Діловий світ
19:25 Сільрада
19:45 "Про життя" з  А. Пальчевським

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
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Кіно в деталях
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 ТСН 
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН 
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард"
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН 
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН 
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття. Рок�

солана�2" (1)
12:10 Х/ф "Аватар" (1)
15:40 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу". "Прокляття зі�
рок"

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

солана � 2" (1)
19:30 ТСН 
20:15, 21:15 Т/с "Вероніка � 2. Вті�

качка" (1)
22:20 "Гроші"
23:30 ТСН 

23:50 "ТСН. Особливе"
00:15 "Секретні матеріали шоу�біз�

несу". "Прокляття зірок"

05:35 М/ф "Шрек 2"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Москва сльозам не ві�

рить"
12:00 Новини
12:30 Д/с "Слідство вели... " з Лео�

нідом Каневським
14:15 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:05 "Чекай на мене"
17:45 Т/с "Свати � 5"
18:00 Новини
19:00 Т/с "Свати � 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Йду тебе шукати � 2" 
00:00 Т/с "Перевізник" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)

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

видами" (1)
12:55 Лялечка
13:55 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
15:00 Одна за всіх
16:05 Т/с "Ранетки" (1)
17:20 Досвідос
18:20 Віталька
19:10 БарДак�3
19:35 Богиня.  Нова колекція
20:00 Т/с "Любить не любить" (1)
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв + 1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 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. Соколо�

вою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф "V Центурія"
11:40 Анекдоти по�українськи
11:55 Т/с "Убивча сила"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Убивча сила"
14:15 Т/с "Морські дияволи � 6.

Смерч"
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір

19:25 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм

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

21:50 Т/с "Прокурорська перевір�
ка"

23:00 Свобода слова з А. Кулико�
вим

01:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм

06:00 "Чужі помилки. Де мої діти?"
06:45 "Все буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда про зірок"
10:05 "Зіркове життя. Зірки під

скальпелем"
11:05 "Зіркове життя. Зіркові ого�

лення"
11:55 "Один за всіх"
13:50 "Зважені та щасливі"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про зі�

рок"
20:00 "Слідство ведуть екстрасен�

си"
21:00 Т/с "Мати й мачуха" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 3"
23:35 "Битва екстрасенсів"
00:30 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:00 Teen Tіme
06:05 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом

06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "Вавилон н.е."
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Ревізор � 2
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Репортер

07:00 М/ф
09:00 Х/ф "Прощена неділя" (1)
10:50 Х/ф "Джейн Ейр"
13:00 "Пороблено в Україні"
14:30 "Звана вечеря"
15:30 "КВН"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Таємний кухар"
20:00 "Лямур Тужур"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 Х/ф "Залізна людина" (2)
00:00 Х/ф "Бабій" (3)

06:00 "Легенди карного розшуку"
07:00 Х/ф "Якщо ворог не зда�

ється..." (1)
08:25 "Агенти впливу"
09:00 Х/ф "Марія з Назарета" (1)
10:55 Т/с "Зрадник"
14:40 Т/с "Даішники"
18:30 "Випадковий свідок"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих ліх�

тарів�9"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити

як злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Заміна" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль � 4"
(1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Час для двох" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Вендета по�російськи" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:15 Х/ф "Бій без правил" (2)
01:10 Щиросерде зізнання
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06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа"
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
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 "Лев, який співає, у

нас один"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Шеф�кухар країни
10:20 Т/с "Маруся. Повернення"
12:35 Новини
12:45 Діловий світ
12:55 Українська пісня
13:35 Хай щастить
13:55 Х/ф "Крах інженера Гаріна" 
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Погода
15:45 Х/ф "Той, хто не має чину"
18:20 Новини
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:40 "Про життя" з А.

Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:10 Діловий світ
21:15 Соціальне шоу "Адреналін"
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Ключі від безодні"
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН 
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН 
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард"
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН 
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН 
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана�2" (1)
11:45, 12:40 Т/с "Вероніка � 2.

Втікачка" (1)
13:40 "Не бреши мені � 2"
14:45 "Сімейні мелодрами � 3"
15:45 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу". "Втомилася
Алла"

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

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН 
20:15, 21:15 Т/с "Вероніка � 2.

Втікачка" (1)
22:20 "Міняю жінку � 7"
23:50 ТСН 
00:05 "ТСН. Особливе"

05:30 Т/с "Джокер"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрівка, 38. Команда

Семенова"
11:30 Д/с "Слідство  вели... " з

Леонідом Каневським
12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство  вели... " з

Леонідом Каневським
13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:45 Т/с "Свати � 5"
18:00 Новини
19:00 Т/с "Свати � 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Йду тебе шукати � 2"
00:00 Т/с "Перевізник" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша � дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:55 Лялечка � 2
13:55 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
15:00 Одна за всіх
16:05 Т/с "Ранетки" (1)
17:20 Досвідос
18:20 Віталька
19:10 БарДак � 3
19:35 Богиня. Нова колекція
20:00 Т/с "Любить не любить" (1)
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:30 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:45 "Морські дияволи�6. Долі".
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Морські дияволи�6.

Смерч"

21:50 Т/с "Прокурорська
перевірка"

23:00 "Війна". Художній фільм (2)
01:30 Провокатор

05:15 "Дванадцятирічний Шерлок
Холмс"

06:45 "Все буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда про зірок"
10:05 "Зіркове життя. Суїциди зірок"
11:10 "Зіркове життя. Обранці зірок"
12:10 Х/ф "Спокута" (1)
14:00 "Зважені та щасливі"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й мачуха" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
00:10 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:50 Teen Tіme
04:55 Т/с "АйКарлі"
05:55 Teen Tіme
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом

09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
23:05 Т/с "Щасливі разом"
00:15 Репортер

07:00 М/ф
09:10 "Три сестри"
10:10 Х/ф "Доброго ранку"
12:15 "Розсміши коміка"
13:10 "Дім на заздрість усім"
14:10 "Таємний кухар"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:00 "Дім на заздрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Таємний кухар"
20:00 "Велика різниця"
20:50 "Розсміши коміка"
21:50 "Три сестри"
23:45 Х/ф "Синоптик" (1)
01:25 "Нічне життя"

06:05 Х/ф "Загін спеціального
призначення" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Д/с "Хвороби�вбивці"
10:30 Т/с "Свій � чужий"
12:40 Т/с "Бандитський Петербург

� 10"
14:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Ера стрільця"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити

як злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Змії піску" (2)

05:00 Срібний апельсин
05:20 Т/с "Дорожній патруль � 4"  (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Справжні" (1)
11:50 Х/ф "Серце без замка"

(мелодрама) (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Вендета по � російськи" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Сліпа куля � 2: Агент

майже не видимий" 
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06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа". 8 серія
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Д/ф "І. Алфьорова. Нічого

не минає"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Агро�News
09:25 Погода
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Погода
10:20 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:35 Новини
13:00 Діловий світ
13:05 Погода
13:10 Крок до зірок
13:55 Х/ф "Крах інженера

Гаріна" 3 с.
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:40 Погода
15:50 Х/ф "Той, хто не має чину"

3 с.
17:00 Х/ф "Гіркий ялівець"
18:20 Новини 
18:40 Діловий світ
18:55 Театральні сезони

19:45 "Про життя" з А.
Пальчевським

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
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Ключі від безодні".

10 серія
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН 
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН 
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард"
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН 
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН 
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
11:45 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
12:40 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
13:40 "Не бреши мені � 2"
14:45 "Сімейні мелодрами � 3"
15:45 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу" � "Таємні
біографії нових зірок"

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

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН 
20:15 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)

21:15 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
22:15 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
23:25 ТСН 
23:45 "ТСН. Особливе"
00:10 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу" � "Таємні
біографії нових зірок"

05:25 Т/с "Джокер"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:10 Т/с "Петрівка, 38.

Команда Семенова"
11:30 Д/с "Слідство вели... " з

Леонідом Каневським
12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство вели... " з

Леонідом Каневським
13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:50 Т/с "Свати � 5"
18:00 Новини
19:00 Т/с "Свати � 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Йду тебе шукати � 2"
00:00 Т/с "Перевізник" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша � дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша � дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" 275 с. (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)

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

12:55 Лялечка
13:55 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
15:00 Одна за всіх
16:05 Т/с "Ранетки" 276 с. (1)
17:20 Досвідос
18:20 Віталька
19:10 БарДак�3
19:35 Богиня. Нова колекція
20:00 Т/с "Любить  не  любить" (1)
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" 23 с. (2)

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Погода
04:55 Факти
05:20 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
07:20 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:30 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:40 "Морські дияволи�6.

Долі".
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм

20:10 "Морські дияволи�6.
Долі".

21:50 Т/с "Прокурорська
перевірка"

23:00 "Бій з тінню". 1 серія.
Художній фільм

01:20 Кримінальний облом

06:30 "Чужі помилки. Табакерка
з секретом"

07:10 "Все буде добре!"
09:10 "Неймовірна правда про

зірок"
10:45 "Зіркове життя. Зіркові

близнюки"
11:40 "Зіркове життя. Зірки та

фанати"
12:20 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
14:10 "Зважені та щасливі"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й мачуха" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата на тата"
00:15 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:50 Teen Tіme
04:55 Т/с "АйКарлі"
05:55 Teen Tіme
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода

07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
23:05 Т/с "Щасливі разом"
00:15 Репортер

07:00 М/ф
09:25 "Три сестри"
10:25 Х/ф "Синоптик" (1)
12:15 "Розсміши коміка"
13:10 "Дім на заздрість усім"
14:10 "Таємний кухар"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:00 "Дім на заздрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Таємний кухар"
20:00 "Велика різниця"
20:50 "Розсміши коміка"
21:50 "Три сестри"
23:45 Х/ф "Пам'ятай мене"
01:35 "Нічне життя"

05:55 Х/ф "Загін спеціального
призначення" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"

09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Д/с "Реальні злочинці"
10:30 Т/с "Свій � чужий"
12:40 Т/с "Бандитський

Петербург�10"
14:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Ера стрільця"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити як

злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Раптор" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль � 4" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Вендета по�

російськи" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Поза грою"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Вендета по�

російськи" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Сліпа куля � 2: Агент

майже не видимий" (2)
01:00 Прем'єра! Т/с "Грімм.

Другий сезон" (2)
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06:00 Підсумки
06:10, 07:50, 08:50 Погода
06:20 Фільм�концерт

"А.Пугачова. Я � руда, я �
інша..."

08:00 Присвяти себе футболу
08:20 Панянка і кулінар
09:00 Погода
09:05 Життя на рівних
09:25 Школа юного

суперагента
09:40 Досвід
11:05 Погода
11:15 Х/ф "Ескадрон гусар

летючих"
13:55 Погода
14:10 В гостях у Д.Гордона
15:05 Золотий гусак
15:40 Погода
15:45 Енергоблок
15:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (Донецьк) �
"Зоря" (Луганськ)

17:45 Герої спортивного року
19:45 Вечір пам'яті Н.Яремчука
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку дітей
21:00 Підсумки дня
21:25 Без цензури

22:00 Кабмін: подія тижня
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
22:55 Погода
23:00 Твій голос
23:25 Погода
23:30 Ера здоров'я
23:50 Кіно в деталях
00:40 Клуб гумору

06:00 "Ремонт +"
06:15 Мелодрама "Мій коханий

ворог" (1)
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лотерея "Хто

там?"
10:15 М/ф "Енгрі Бердс"
10:20 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
10:45 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:05 "Світ навиворіт�4:

В'єтнам"
12:05 "Тачки"
12:35 "Голос країни�3"
15:50 "Сказочная русь"
16:30 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка"
19:30 ТСН 
20:00 "Великі перегони"
21:50 Пірс Броснан та Холлі

Беррі у новому завданні

Бонда "Помри, але не
зараз" (1)

00:25 Кевін Костнер у драмі
"Помста" (2)

05:50 "Шустер Lіve"
09:20 "Жди меня"
11:05 Х/ф "Джентльмени удачі"
12:55 Т/с "Люба. Любов"
16:40 Міжнародний фестиваль

гумору "Юрмала � 2012"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Фродя" 
00:35 Х/ф "Зоряний шлях.

Відплата" (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�дослід�

ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,

вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка" (1)
11:05 М/с "Фіксики" (1)

11:40 Єралаш
12:10 Т/с "Моя прекрасна  няня" (1)
15:00 Т/с "Любить  не  любить" (1)
17:00 Х/ф "Діти шпигунів 3Д" (1)
18:45 Х/ф "Гарячі голови 2" (1)
20:35 Віталька
22:00 Х/ф "Джон Такер повинен

умерти" (2)
23:45 Х/ф "Діти кукурудзи 5:

Поля страху" (3)
01:30 До світанку

04:40 Погода
04:45 Факти
05:15 Погода
05:20 Світанок
06:20 Козирне життя
06:50 "Вихід дракона".
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:40 Квартирне питання
11:35 За кермом
12:00 Дивитися всім!
13:05 "Ми з майбутнього � 2".
15:00 "Бій з тінню � 2. Реванш".
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 "Бій з тінню�3. Останній

раунд".
21:40 "Смертельна сутичка".
01:10 "Гемоглобін".(2)

05:35 "Наші улюблені М/ф:
Двенадцать  месяцев" (1)

06:30 Х/ф "Кур'єр" (1)
08:00 "Караоке на Майдані"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:45 "Хата на тата"
12:40 "Холостяк�3"
16:05 "Як вийти заміж з

Анфісою Чеховою"
17:15 Х/ф "Кавказька

полонянка, або Нові
пригоди Шурика" (1)

19:00 "Україна має талант! � 5"
22:00 "Гордість Країни"
00:10 "Детектор брехні � 3"

05:40 Т/с "Полювання на
монстрів"

06:30 Новий погляд
07:15 Парад рад
08:05 Ревізор � 2
10:00 Ревізор � 2
12:00 Уральські пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:00 Нереальна історія
14:40 Файна Юкрайна
15:10 Т/с "Щасливі разом"

17:20 Х/ф "Білі Ципоньки"
20:00 Х/ф "Тупий і ще тупіше"
22:00 Хто зверху? � 2
00:00 Х/ф "Випускний" (2)

07:00 М/ф
09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана Андерсена" (1)
10:00 М/ф
11:15 М/ф "Синдбад: Легенда

Семи Морів" (1)
12:30 Х/ф "Шпигунка Гарріет"
14:30 Х/ф "Тяжіння"
16:20 "Весільний розмір"
17:20 "Лямур Тужур"
18:15 "Розсміши коміка"
19:10 "КВК"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Х/ф "Пікап. Зйом без

правил" (2)

06:00 "Правда життя"
06:30 "Легенди бандитського

Києва"
07:00 "Залізний Оскар"
07:30 Х/ф "Хрестоносець" (1)
09:25 Х/ф "Полювання за 

тінню" (1)
11:30 "Речовий доказ".

Автограф злодія
12:00 "Головний свідок"
12:55 Х/ф "Без особливих

прикмет"
14:45 Д/с "Хвороби � вбивці"
15:15 Т/с "Шериф � 2" (1)
19:00 Т/с "Зрадник"
23:00 Д/с "Реальні злочинці"
23:30 Х/ф "Заміна � 2: останній

урок" (2)
01:20 "Головний свідок"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф "Божевільний

професор" (1)
09:00 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Прем'єра! Таємниці зірок
11:00 Прем'єра! Найкращий

кухар на селі � 2
12:00 Т/с "Дорожній патруль � 

5" (1)
14:50 Х/ф "Полин � трава 

гірка" (1)
16:50 Прем'єра! Х/ф "Готель для

Попелюшки" (1)
19:00 Події
19:20 Прем'єра! Х/ф "Повір, усе

буде добре" (1)
21:20 Т/с "Своя правда" (1)
01:20 Т/с "Мент у законі � 2" (2)
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06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа". 10 серія
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Д/ф "В.Терешкова. Міс

Всесвіт"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Погода
09:25 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:25 Діловий світ
12:35 Новини
12:40 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"
13:30 Адреналін
15:00 Новини
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:15 Околиця
15:50 Х/ф "Міраж" 2, 3 с.
18:20 Новини 
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:40 Служба розшуку дітей
19:45 221. Екстрений виклик.

Тиждень
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі

23:00 Підсумки
23:10 Погода
23:15 Х/ф "Ключі від безодні".
00:05 Х/ф "Ключі від безодні".

06:05 ТСН 
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН 
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард"
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН 
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН 
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
11:40 Т/с "Вероніка �  2. Втікачка" (1)
12:40 "Пекельна кухня � 3"
14:40 "Сімейні мелодрами � 3"
15:40 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу" � "Сімейні
трагедії зірок"

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

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН 
20:15 "Сказочная русь"
20:40 "Вечірній квартал"
22:35 Арнольд Шварценеггер у

фантастичному
бойовику "Хижак"

00:55 Марія Белло та Майкл
Шин у драмі "Хороший
хлопчик" (2)

05:25 Т/с "Джокер" Заключна
серія

07:00 Новини

07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрівка, 38.

Команда Петровського"
11:30 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:40 Т/с "Свати � 5"
18:00 Новини
19:00 Т/с "Свати � 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:35 Х/ф "Термінал"

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

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша � дослід�

ниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:55 Лялечка
13:55 Т/с "Моя прекрасна 

няня" (1)
15:00 Одна за всіх

16:05 Т/с "Ранетки" (1)
17:20 10 кроків до кохання
18:40 Віталька
19:00 Вечірній гон
19:40 Одна за всіх
20:40 Віталька
22:20 Що якщо?
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" 25 с. (2)

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Погода
04:50 Факти
05:20 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:30 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:40 "Морські дияволи � 6.

Долі".
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
20:10 "Морські дияволи � 6.

Долі".

21:50 Т/с "Прокурорська
перевірка"

23:00 "Бій з тінню � 2. Реванш".
01:40 Екстрений виклик

05:45 "Чужі помилки. Останнє
одкровення авіатора"

07:10 Х/ф "Непоправний
брехун, або Казка з
хорошим кінцем" (1)

08:50 Х/ф "Довгоочікуване
кохання" (1)

10:45 Х/ф "Катерина.
Повернення кохання"
(1)

18:05 "Вікна�Новини"
18:15 Х/ф "Кавказька

полонянка, або Нові
пригоди Шурика" (1)

20:00 "Холостяк�3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:35 "Холостяк � 3"
23:45 "Як вийти заміж з

Анфісою Чеховою"
00:40 Х/ф "Пісочний дощ" (1)

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Teen Tіme
04:50 Т/с "АйКарлі"
05:55 Teen Tіme
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом

08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
23:05 Т/с "Щасливі разом"
00:15 Репортер

07:00 М/ф
09:00 "Три сестри"
10:00 Х/ф "Елізабеттаун"
12:15 "Розсміши коміка"
13:10 "Дім на заздрість усім"
14:10 "Таємний кухар"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:00 "Дім на заздрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Таємний кухар"
20:00 "КВК"
22:15 "Розсміши коміка"
23:10 "Пороблено в Україні"
00:40 Х/ф "Назад на Землю"

06:00 Х/ф "У лісах під Ковелем" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "На ім'я Барон..."
14:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Ера стрільця"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Чкалов" (1)
23:30 Х/ф "Полювання  за  тінню" (1)
01:35 Х/ф "Хрестоносець" (1)

06:00 Т/с "Дорожній патруль � 4" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Вендета по�

російськи" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Багаті та знамениті"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Вендета по�

російськи" (1)
20:50 Т/с "Слід" (1)
22:15 Т/с "Мент у законі � 2" (2)
02:00 Щиросерде зізнання
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06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа". 9 серія
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Д/ф "В.Галкін.

Перерваний політ"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Т/с "Маруся.

Повернення"
12:35 Новини
13:00 Діловий світ
13:05 Погода
13:10 Прем'єра. Д/ф "Україна.

1812"
13:35 Про головне
13:55 Х/ф "Крах інженера

Гаріна" 
15:00 Новини 
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Погода
15:45 Х/ф "Пічники"
17:05 Х/ф "Міраж" 1с.
18:20 Новини
18:45 Світ спорту
18:50 Діловий світ
19:15 "Про життя" з

А.Пальчевським
20:25 Досвід (ч.1)
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Досвід (ч.2)
22:50 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Ключі від безодні". 
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН 
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН 
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Бернард "
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН 
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН 
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
11:45 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
12:40 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
13:40 Т/с "Вероніка � 2. Втікачка" (1)
14:45 "Сімейні мелодрами�3"
15:45 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу" � "Екстрасенси
зірок"

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

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН 
20:15 "Вероніка � 2: Втікачка" (1)
21:15 "Пекельна кухня � 3"
23:20 ТСН 
23:40 "ТСН. Особливе"
00:05 "Секс�місія"

05:20 Т/с "Джокер"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрівка, 38.

Команда Семенова"
Заключна серія

11:30 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"

12:00 Новини
13:00 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
13:55 "Судові справи"
14:50 "Сімейний суд"
15:50 Т/с "Анюта"
17:45 Т/с "Свати � 5"
18:00 Новини
19:00 Т/с "Свати � 5"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Йду тебе шукати � 2"

Заключна серія
00:00 Т/с "Перевізник" (2)

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

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:55 Лялечка
13:55 Т/с "Моя  прекрасна  няня" (1)
15:00 Одна за всіх
16:05 Т/с "Ранетки" (1)

17:20 Досвідос
18:20 Віталька
19:10 БарДак � 3
19:35 Богиня. Нова колекція
20:00 Т/с "Любить  не  любить" (1)
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

04:50 Погода
04:45 Факти
05:20 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся + Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:30 Т/с "Кодекс честі"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Кодекс честі"
13:30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:40 "Морські дияволи � 6.

Долі". 
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:10 "Морські дияволи�6.

Долі".
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 "Бій з тінню". 2 серія.
01:10 Несекретні файли

06:05 "Чужі помилки. З мене
досить!"

06:50 "Все буде добре!"
08:50 "Неймовірна правда про

зірок"
10:10 "Зіркове життя. Зіркова

"ліміта"
11:05 "Зіркове життя. Перший

сексуальний досвід
зірок"

12:10 Х/ф "Пісочний дощ" (1)
14:05 "Зважені та щасливі"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
21:00 Т/с "Мати й мачуха" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кулінарна династія"
00:15 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:50 Teen Tіme
04:55 Т/с "АйКарлі"
05:55 Teen Tіme
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:30 Kіds Tіme

14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Світлофор"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
23:05 Т/с "Щасливі разом"
00:15 Репортер

07:00 М/ф
09:15 "Три сестри"
10:15 Х/ф "Пам'ятай мене"
12:15 "Розсміши коміка"
13:10 "Дім на заздрість усім"
14:10 "Таємний кухар"
15:10 "Звана вечеря"
16:10 "Орел і Решка"
17:00 "Дім на заздрість усім"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Таємний кухар"
20:00 "Велика різниця"
20:50 "Розсміши коміка"
21:50 "Три сестри"
23:45 Х/ф "Елізабеттаун"
01:45 "Нічне життя"

06:05 Х/ф "Загін спеціального
призначення" (1)

07:15 Х/ф "У лісах під Кове�
лем" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Д/с "Таємниці

кримінального світу"
10:25 Т/с "Свій � чужий"
12:35 Т/с "Бандитський

Петербург�10"

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

16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Ера стрільця"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Тінь у глибині" (3)

06:00 Т/с "Дорожній патруль � 4" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Вендета по�

російськи" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Урок без правил"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Вендета по�

російськи" (1)
20:50 Т/с "Слід" (1)
22:15 Х/ф "Близький ворог" (2)
23:50 Прем'єра! Т/с "Грімм.

Другий сезон" (2)
00:40 Прем'єра! Х/ф

"Приколісти" (2)
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06:00, 07:00, 08:55 Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Сміх з доставкою додому
07:10 Панянка і кулінар
07:40 Ток�шоу "Дружина"
09:00 Погода
09:05 Подорожуй світом з

Ю.Акуніною
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Ближче до народу
10:20 Погода
10:25 Маю честь запросити
11:10 Граємо в армію
11:35 Крок до зірок
12:15 Музична академія.

Євробачення
13:05 Кумири і кумирчики
13:30 Погода
13:35 Шеф�кухар країни
14:25 В гостях у Д.Гордона
15:15 Караоке для дорослих
16:05 Прем'єра. Не вір худому

кухарю
16:40 Погода
16:50 Телепроект "Королева

України"
17:30 Діловий світ. Тиждень
18:05 Українські хіти
19:45 "Слов'янський базар".

Краще
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки тижня
21:45 Точка зору
22:10 "Слов'янський базар".

Краще (продовження)
22:50 Трійка, Кено, Максима
22:55 Погода
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Ток�шоу "Дружина"
00:45 Клуб гумору

06:00 Пірс Броснан та Холлі
Беррі у новому завданні
Бонда "Помри, але не
зараз" (1)

07:50 Маріччин кінозал. М/ф (1)
08:10 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�забава"
10:10 М/ф "Ескімоска" (1)
10:15 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
10:40 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:05 "Кулінарні курси з

Ю.Висоцькою. Італія.
Венеція"

11:45 "Неділя з Кварталом"
12:40 "Секретні матеріали шоу�

бізнесу"
13:55 "Міняю жінку � 7"
15:15 Мелодрама "Дружина

генерала" (1)
19:30 "ТСН � тиждень"
20:15 "Голос країни � 3"
22:30 "Світське життя"

23:30 "Що? Де? Коли? Зіркові
війни"

00:30 Аргумент кіно
представляє:
фантастичну драму
"Життєва сила" (2)

06:15 Х/ф "Павутина Шарлотти"
07:45 Міжнародний фестиваль

гумору "Юрмала � 2012"
09:40 "Школа доктора

Комаровського"
10:20 "Орел і Решка"
11:20 "Смачне побачення"
12:20 Міжнародний фестиваль

гумору "Юрмала � 2012"
14:20 Концерт "Парад зірок"
16:10 Т/с "Завдання особливої

важливості. "Операція
Тайфун" Прем'єра

20:00 "Подробиці тижня"
20:45 "Великі танці"
23:15 Х/ф "Неідеальна жінка"
01:15 Х/ф "Стрілок" (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�дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,

вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка" (1)
11:05 М/с "Фіксики" (1)
11:40 М/ф "Незнайка на  Місяці" (1)
13:20 Т/с "Моя  прекрасна  няня" (1)
15:25 Х/ф "Діти шпигунів 3Д" (1)
17:10 Х/ф "Гарячі голови 2" (1)
19:00 Дайош молодьож!
20:00 Віталька
22:00 Х/ф "Платон" (2)
00:00 Х/ф "Цибульні новини" (3)

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Погода
05:50 Світанок
06:55 Квартирне питання
07:45 Анекдоти по�українськи
08:05 Дача
08:35 Основний інстинкт
09:10 Дивитися всім!
10:25 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Мульт особистості
12:35 Кримінальний облом
13:00 "Смертельна сутичка".
16:15 "Бій з тінню � 3. Останній

раунд".
18:45 Факти тижня з Оксаною

Соколовою

19:30 "Бригада. Нащадок".
21:50 "Ми з майбутнього � 2".
23:45 Т/с "Таксі"
01:05 "Імла".(2)

05:05 "Наші улюблені М/ф:
Крокодил Гена і
Чебурашка" (1)

05:45 Х/ф "Вірні друзі" (1)
07:20 "Їмо вдома"
08:35 "Кулінарна династія"
10:30 "Караоке на Майдані"
11:30 Т/с "Мати й мачуха" (1)
15:55 "Україна має талант! � 5"
19:00 "Битва екстрасенсів"
20:00 "Один за всіх"
22:00 "Слідство ведуть

екстрасенси"
01:50 Х/ф "Довгоочікуване

кохання" (1)

05:40 Т/с "Полювання на
монстрів"

06:50 Парад порад
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 М/с "Губка Боб Квадратні

Штани"
09:00 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:00 М/ф "Скубі ду! Пірати на
абордаж"

11:35 Педан�Притула Шоу
13:00 Хто зверху?�2
15:00 Т/с "Щасливі разом"
15:25 Х/ф "Білі Ципоньки"
17:45 Х/ф "Тупий і ще тупіше"
20:00 Х/ф "Брюс всемогутній"
22:00 Педан�Притула Шоу
23:25 Х/ф "Машина часу в

джакузі" (3)
01:40 Х/ф "Чорне золото"

07:00 М/ф
09:15 М/ф "Синдбад: Легенда

Семи Морів" (1)
10:30 Х/ф "Шпигунка Гарріет"
12:25 "Добрий вечір, тварини"
13:25 Х/ф "Джейн Остін" (1)
15:50 Х/ф "Назад на Землю"
17:20 "Розсміши коміка"
19:15 Х/ф "Залізна людина 2"

(2)
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Х/ф "Наркоз" (2)

05:45 "Легенди бандитського
Києва"

06:10 Х/ф "Без особливих
прикмет"

07:45 Т/с "Шериф � 2" (1)

11:30 "Легенди карного
розшуку". МДБ проти
зрадників Батьківщини

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Х/ф "Марія з Назарета" 

2 с.(1)
15:00 Т/с "Чкалов" (1)
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 Д/с "Таємниці

кримінального світу"
23:30 Х/ф "Джокер" (1)
02:10 "Легенди карного

розшуку"

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф "Готель для

Попелюшки" (1)
09:00 Прем'єра! Ласкаво

просимо
10:00 Прем'єра! Герої екрана
11:00 Т/с "Дорожній патруль � 

5" (1)
14:00 Прем'єра!

Найрозумніший
15:45 Х/ф "Катине щастя" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:00 Авторська програма

А.Денисова "Великий
футбол"

00:30 Т/с "Шахта" (2)
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Офіційно

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради

"Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загаль�
ної площі нерухомого майна фізичних осіб"

Проект регуляторного акта передбачає встановлення мінімальної вартості
місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Для
розгляду та прийняття відповідного регуляторного акта просимо зацікавлених
осіб взяти активну участь у процесі обговорення проекту рішення Боярської
міської ради "Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

Проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впливу до проекту роз�
міщено на офіційному сайті Боярської міської ради та в місцевій пресі.

Зауваження та пропозиції просимо надати в письмовій формі протягом міся�
ця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного
впливу за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до рішення Боярської міської ради
"Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м. загаль�

ної площі нерухомого майна фізичних осіб"
Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос�
ті", "Про місцеве самоврядування в Україні", Методики проведення аналізу ре�
гуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2004 року № 308.

1. Опис проблеми. 
У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з

01.01.2011   р., на виконання пп. 170.1.2. п. 170.1 ст.170, Боярській міській раді
необхідно забезпечити прийняття рішень щодо встановлення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб.

2. Мета та завдання регулювання: 
Метою прийняття Боярською міською радою цього регуляторного акта є:
� забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету;
� забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо місцевих

податків і зборів;
� відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

при вирішенні питань, пов'язаних з орендною платою за нерухоме майно фізич�
них осіб.

Завданням запропонованого проекту рішення є:
� встановлення розмірів суми орендного платежу за нерухоме майно фізич�

них осіб по Боярській міській раді.
3. Альтернативні способи досягнення цілі.
Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання

ґрунтується на загальнообов'язковості рішення міської ради для виконання на
території міської ради, що передбачено Податковим кодексом України та Зако�
ном України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем
шляхом прийняття регуляторного акта. 

Згідно з пп. 170.1.2. п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України, ст. 26 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано
право самостійного встановлення розміру суми орендного платежу за нерухо�
ме майно фізичних осіб.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійсню�
ватися шляхом прийняття рішення Боярської міської ради "Про встановлення
розміру мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
по Боярській міській раді". 

Розроблення зазначеного вище проекту рішення здійснювалась за принципами:
� доцільності,
� адекватності,
� прозорості,
� ефективності,
� передбачуваності,
� збалансованості.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття

запропонованого регуляторного акта. 
Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення

цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.
Запропонований проект акта розроблено відповідно до вимог чинного зако�

нодавства, що регламентує розмір мінімальної суми орендного платежу за не�
рухоме майно фізичних осіб по Боярській міській раді. Він максимально відпові�
дає вимогами часу, стану та тим умовам, що склалися у населеному пункті і пот�
ребує затвердження Боярською міською радою.

В разі необхідності міська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення
до цього проекту відповідно до чиннчого законодавства та конкретних обста�
вин. Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати дії акта. 
У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується таке:
Таблиця вигод і витрат.
Сфера впливу. 
Вигоди. 
Витрати. 
Органи місцевого самоврядування: Забезпечення надходжень до міського

бюджету. Процедура розроблення регуляторного акта (витрати робочого часу
спеціалістів, пов'язані з підготуванням регуляторного акта). 

Населення міста: Збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до
бюджету міста від сплати орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
по Боярській міській  раді.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки

його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території м. Боярка
та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які
є власниками об'єктів житлової нерухомості. Рішення діятиме до змін в чинному
законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін у це рішення.

8. Показники результативності регуляторного акта. 
Цільова група: фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є

власниками об'єктів житлової нерухомості. 
Показники результативності:
Кількісні показники результативності акта � розмір надходжень від сплати до

міського бюджету. 
Якісні показники результативності акта � збільшення видатків на соціальну

сферу від надходжень до бюджету міста. 
9. Заходи з відстеження результативності акта. 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється спеціаліста�

ми виконавчого комітету ради у встановленому законодавством порядку за
кількісними і якісними показниками з використанням статистичних даних по�
даткової інспекції Києво�Святошинського району.

ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ
чергова _____ сесія

РІШЕННЯ № 
від  ___ квітня 2013 року                                                           м. Боярка

Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території 

Боярської міської ради
Відповідно до статті 170 Податкового Кодексу України, Постанови Ка�

бінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення міні�
мальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" від
29.12.2010 № 1253, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні",

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Визначити  Порядок  розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.
м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб територіальної громади  м.
Боярка згідно  з додатком 1.

2. Затвердити мінімальну вартість 1 кв. м загальної площі нерухомого майна
фізичних осіб територіальної громади  м. Боярка на 2013 рік згідно з додат�
ком 2.

3. Встановити, що на наступні роки мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. м
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб обчислюється податковими
агентами та платниками  податку на доходи фізичних осіб, самостійно
керуючись Порядком розрахунку, затвердженим цим рішенням та прогнозним
розміром середньорічних показників опосередкованої вартості житла для Київ�
ської області відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередко�
ваної вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

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

ДОДАТОК  1
до рішення чергової ___ сесії

VI скликання №  _________
від _____________ 2013  р.

Порядок
розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі

нерухомого майна по Боярській міській раді
Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна

фізичних осіб на території міста Боярка розраховується за формулою :
Рн

Р = �����������������  х М х Ф
К х 12

де Р � мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомо�
го майна фізичних осіб у гривнях;

Рн  � середня вартість 1 кв. м новозбудованого житла, визначена для Київ�
ської області на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкова�
ної вартості спорудження житла за регіонами України (на 2013 рік затверджено
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово�кому�
нального господарства України від 27.08.2012 р. № 434  в розмірі 5156 грн без
ПДВ)

К � коефіцієнт окупності об'єкта в разі надання його в оренду, який складає у
м. Боярка 50 років

М � додатковий коефіцієнт, що враховує місце розташування об'єкта нерухо�
мого майна. У разі розміщення його у: 

Зоні 1: центральна зона населеного пункту (вул. Молодіжна, Білогородська) �
"2";

Зоні 2: інша територія міста � "1".
Ф � додатковий коефіцієнт, що враховує вид функціонального використання

об'єкта нерухомого майна у разі використання для провадження:
некомерційної діяльності у тому числі для проживання фізичних осіб � "1";
виробничої діяльності � "2";
іншої комерційної діяльності � "3";
Перший заступник міського голови                                              В.А Скочко.

ДОДАТОК  2
до рішення   чергової  ___ сесії

VI скликання    №  _________
від _____________ 2013  р.

Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна
фізичних осіб в м. Боярка на 2013 рік
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² 5156 50 2 1 2 3 17,19 34,37 51,56

²² 5156 50 1 1 2 3 8,59 17,19 25,78

Втрачений студент�
ський квиток, виданий в
2010 році Національним
педагогічним універси�
тетом ім. М.П. Драгома�
нова на ім'я Рябошапки
Оксани Володимирівни,
вважати недійсним.

Якщо фізична особа�підприє�
мець, яка застосовує спрощену
систему оподаткування, змінила
своє прізвище, ім'я, по батькові
або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релі�
гійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номе�
ра облікової картки платника по�
датків), до виданого їй Свідоцтва
платника єдиного податку вно�
сяться зміни. Для цього такій осо�
бі необхідно подати до органу
ДПС за місцем реєстрації відпо�
відну заяву. Заява подається про�
тягом місяця з дня виникнення
змін. Орган ДПС вносить зміни до
раніше виданого свідоцтва в день
подання платником єдиного по�
датку заяви. 

У разі зміни податкової адреси
суб'єкта господарювання, місця
провадження господарської діяль�
ності платники єдиного податку
першої і другої груп подають заяву
не пізніше 20 числа місяця, наступ�
ного за місяцем, у якому відбулися
такі зміни. А платники єдиного по�
датку третьої і п'ятої груп заяву по�
дають разом з податковою декла�
рацією за податковий (звітний) пе�
ріод, у якому відбулися зміни.

За бажанням платника єдиного
податку, раніше видане свідоц�
тво може бути замінено та отри�
мано нове при наявності у тако�
го платника обставин, визначе�
них у п. 299.12 ст. 299 ПКУ. Зок�
рема, у разі зміни прізвища, іме�
ні, по батькові фізичної особи �
підприємця або серії та номера
паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєс�
траційного номера облікової
картки платника податків), по�
даткової адреси суб'єкта госпо�
дарювання, місця провадження
господарської діяльності, видів
господарської діяльності. 

До отримання нового свідоц�
тва платник єдиного податку
здійснює господарську діяль�
ність на підставі раніше виданого
свідоцтва, яке повертається ор�
гану державної податкової служ�
би у день отримання нового сві�
доцтва (п. 299.13 ст. 299 ПКУ).

Сектор взаємодії із засобами масо�

вої інформації та громадськістю

Державної податкової інс�

пекції у Києво�Святошинському районі

РОЗЦІНКИ 
НА РОЗМІЩЕННЯ 

РЕКЛАМНИХ  
МАТЕРІАЛІВ 

У ГАЗЕТІ 

“БОЯРКА � ІНФОРМ”

Для рекламних агенцій

знижка 15 %.

За проплачені 4 подачі

знижка 20 %.

Знижки не сумуються.

Контактний телефон:

(045) 98 47�079

E�mail: boyarka�

inform@ukr.net

(кв.

см)

У щотижневику (АЗ)

тираж 1000 прим.

Площа Ціна (грн)

960 1 стор. 3840,00

480 1/2 стор. 1920,00

240 1/4 стор 960,00

120 1/8 стор. 480,00

60 1/16 стор. 240,00

30 1/32 стор. 120,00

Нещодавно фахівці Києво�Святошинського районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяли
участь у весняній серії тренінгів для інструкторів�волонтерів
проекту "Fair Play � Чесна Гра".

Мета проекту � популяризація здорового способу життя,
відволікання сучасної молоді від шкідливих звичок через
проведення незвичних і цікавих спортивних занять на основі
концепції чесної гри, поваги до себе та оточуючих.    

Методика навчання базується на поєднанні футболу з профі�
лактикою негативних соціальних явищ серед молоді. Відповід�
но до умов проекту, заняття проходять у формі безкоштовних
футбольних тренувань з необхідним спортивним обладнанням.
Також діти отримуватимуть необхідне екіпірування. 

Спеціально для участі у тренінгах проекту "Fair Play � Чес�
на Гра" в як головного тренера запрошено Бадрі Мачаваріа�
ні, досвідченого міжнародного експерта та координатора
проекту Open Fun Football Schools у Грузії. Сама програма є
надзвичайно цікавою та ефективною, в цьому змогли пере�
конатись і наші фахівці. 

Для того, щоб проект "Fair Play � Чесна Гра" ефективно
працював у навчальних закладах нашого району, потрібно
додатково залучити тренерів�волонтерів. У зв'язку з цим
Києво�Святошинський районний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді оголошує набір на навчання трене�
рів�волонтерів. Якщо Ви вчитель фізичної культури, основ
здоров'я, соціальний педагог, тренер чи просто вихователь,
маєте бажання допомагати молоді і втілити цікавий проект у
життя, телефонуйте (04598) 7�28�22, 507�19�10, 093�014�
37�51, 067�841�58�64, пишіть на E�mail:kscsssdm@ukr.net
або завітайте до Центру особисто: м. Вишневе, вул. Карла
Маркса, 15.

Олександр Чупринюк, фахівець із соціальної роботи

У разі зміни прізвища фізичної особи�підприємця 
подайте до органу ДПС заяву

Запрошуємо до співпраці 
тренерів�волонтерів 
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Добре, що світовий досвід ми навчилися
застосовувати. Про це можна робити виснов�
ки, враховуючи підвищення активності подат�
кової служби, яка зараз підпорядковується Мі�
ністерству доходів і зборів, де чиновники не
лише підраховують надходження до бюджету і
показники тіньового бізнесу, але й розробля�
ють та пропонують конструктивні зміни.

Одна з останніх новацій Міндоходів � зако�
нопроект про трансферне ціноутворення � от�
римала серед експертів багато позитивних від�
гуків. Документ з такою складною назвою нас�
правді передбачає просту й зрозумілу кожній
людині річ: примусити великий бізнес платити
податки в тій країні, де розташоване виробниц�
тво.

Приміром, якесь металургійне підприєм�
ство, працюючи в Україні, завдає шкоди дов�
кіллю, але виробило тонни металу. За докумен�
тами, вартість виробленого металу штучно за�
нижена і тому наша держава недоотримує по�
датки на прибуток. Покупець же металу заре�
єстрований в офшорі � і вже кінцевий споживач
реальну ціну платить йому.

За допомогою таких ланцюжків за кордон
виводяться чималі гроші. Тільки за приблизни�
ми підрахунками це � близько 100 млн грн що�
року. Таким чином, Державний бюджет недо�
отримує 20�25 млн грн. А це, у свою чергу, гро�
ші, що вкрадені у лікарень, шкіл, дитячих садків
і, зрештою, у нас з вами.

Сподіваючись на високу податкову культуру
великих підприємств, Міндоходів також впро�
ваджує горизонтальний контроль фінансових
операцій. Цей метод передбачає, що компанія
в режимі реального часу сама надає податко�
вій службі достовірні дані про свою роботу і по�
відомляє інспектора про всі податкові ризики.
Тому у податкового органу відпадає необхід�
ність регулярно перевіряти платника податків. 

Василь Кошовий

ПОДАТКОВА ДЕМОНСТРУЄ
СТІЙКУ ТЕНДЕНЦІЮ ДО ЗМІН
За розрахунками податкової

служби, близько 30 відсотків української

економіки донині залишаються в тіні. Ще 30

відсотків компаній різними способами ухи�

ляються від сплати податків і зборів. Вна�

слідок цього бюджет щороку недоотримує

мільярди гривень. А це зарплати медиків,

вчителів та всіх інших "бюджетників". 

Наше місто впевнено стає

центром розвитку нового ви�

ду спорту � новусу або мор�

ського більярду. Підтвер�

дженням цього став другий

Міжнародний турнір з нову�

су, який гостинно приймало

наше місто з 25 по 27 берез�

ня 2013 року. 

Юні новусисти змагалися в
актовій залі Центру перепід�
готовки кадрів лісового гос�
подарства України. Участь у
конкурсі взяли шкільні коман�
ди новусистів "Позитив" (Бо�
ярка), "Хортиця" (Запоріжжя),
"Орлайн � Скіф" (Донецьк �
Херсон) та "Соокунінга" (Ес�
тонія).

З початком змагань учасни�
ків привітали президент укра�
їнської новусної ліги Іван Лі�
совенко, виконавчий дирек�
тор федерації більярдного
спорту України Віталій Плес�
кач, голова Боярського відді�

лення ГО "Ми разом" Юрій
Колесніков, активний гро�
мадський діяч Боярки В'ячес�
лав Сенчук, директор Києво�
Святошинського центру соці�
ально�психологічної реабілі�
тації населення Ангеліна Лах�
тадир. Принагідно зазначи�
мо, що саме на базі ЦСПР
вже другий рік поспіль прово�
дяться безкоштовні заняття з
новусу. 

Президент ГО "Ми разом"
Олександр Юраков в свою
чергу пообіцяв допомогти у
видавництві методичного по�
сібника з гри в новус та спри�
яти розвитку цього виду
спорту в школах Києво�Свя�
тошинського району. Крім того,
безпосередньо опікуватися роз�
витком "морського більярду" в
школах Боярки та створен�
ням Боярської міської шкіль�
ної новусної ліги має намір
депутат Боярської міської
ради Юлій Казаков. 

Наші починають
і виграють!

Як відомо, в спорті сильні�
ших і майстерніших виявляє
саме гра. І новус тут � не ви�
няток, бо ж є пильні судді, чіт�
ка турнірна таблиця, до якої
ретельно заносяться всі ре�
зультати, а відтак є й пере�
можці.

У змаганнях шкільних ко�
манд призові місця розподі�
лилися таким чином. Почес�
ним ІV місцем змушений був
задовольнитися Донецько�
Херсонський "Орлайн�Скіф"
(тренери � Антоніна Білоус та
Анатолій Семикопенко).
Бронзовим призером стала
команда "Хортиця" із Запо�

ріжжя (тренер Костянтин
Квас). Срібло таки вибороли у
напруженій боротьбі пред�
ставники Естонії � країни, в
якій новус практикується вже
не один десяток років: коман�
да "Соокунінга" (тренери � Ві�
іре Талтс та Гуйдо Треес). 

А от чемпіонське золото на�
ші боярчани вирішили не від�
давати нікому! Відтак першу
сходинку чемпіонського
п'єдесталу посіла боярська
команда "Позитив" (тренер �
Іван Лісовенко). Мабуть, чле�
ни цієї команди, які представ�
ляли не тільки Боярку, а й
весь наш Києво�Святошин�
ський район, таки варті того,
щоб назвати їх поіменно. От�
же, знайомтесь з переможця�
ми! Це: Олексій Місевський
(випускник Боярської ЗОШ № 1),
Володимир Бойко (учень Виш�
нівської ЗОШ № 3), Ярослав Ко�
лібаба (учень Боярської ЗОШ

№ 1), Анастасія Камінська
(студентка Національного уні�
верситету ім. Т. Г. Шевченка),
Вікторія Прокопенко (учениця
Боярської ЗОШ №3) та Даша
Матвійчук (учениця НВК "Гім�
назія � ЗОШ І ст.").

У рамках турніру було про�
ведено також турнір для тре�
нерів "Coach Cup". Золотим
призером стала також україн�
ка і наша землячка Анастасія
Камінська, яка в фіналі таки
перемогла дуже досвідченого
майстра з Естонії Вііре Талтс.

Всі ці перемоги є яскравим
свідченням того, що федера�
ція новусу в Україні взагалі та
в нашому рідному місті зок�
рема, дотримується правиль�
ної стратегії розвитку цього
виду спорту в нашій країні, а
відтак нагальним питанням
сьогодення є організація сту�
дентської та шкільної новус�
ної ліг. 

Без них турнір 
не відбувся б

Тому що саме ці люди взяли
на себе всі турботи, в першу
чергу фінансові, щодо прове�
дення Міжнародного турніру
в нашому місті. Одні їх нази�
вають спонсорами, інші � ме�
ценатами, а новусисти –
просто друзями. А чудову
концертну програму, яка не
просто підняла настрій всім
учасникам, а й налаштувала
їх саме на дружнє проведен�
ня змагань, підготували вихо�
ванці Боярського будинку
культури. Концерт настільки
сподобався, що всі юні ар�
тисти також були нагородже�
ні пам'ятними медалями. 

Радислав Кокодзей,

Фото автора

БОЯРЧАНИ ВИГРАЛИ
МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР 

Цифри свідчать, що в нашому місті з кожним
роком  народжується все більше немовлят. Так,
у 2012 році в Боярці народилося 660 дітей. У
порівнянні з 2011 роком � це на 49 малят біль�
ше і на 103 дитини більше, ніж у 2010 році.

2012 рік став роком рекордної кількості жіно�
чих та чоловічих імен, відповідно � 89 та 91, об�
раних батьками для своїх малюків. 

В результаті маємо доволі екзотичне поєд�
нання з українськими прізвищами таких імен як
Іоанна, Вересай, Домінік, Арія, Стефан, Глорія,
Орислава, Елісу, Алсу тощо. 

Серед 324 народжених хлопчиків найпопу�
лярнішими в 2012 році були імена: Максим
(19), Олександр (18), Іван (17), Артем (15),
Дмитро (14), Данило з варіантами Даниїл, Да�
ніїл, Данііл (12). 

Народженим 336 дівчаткам найчастіше при�
своювали імена Софія (32), Анастасія (26), Ма�
рія (16), Анна (14), Вероніка (14), Поліна (10).

Другий рік поспіль лідирують імена Максим
та Софія, А ось Андріїв в 2011 році було 20, а в
2012 лише 6.

Цей рік приніс на терени міста чимало не�
звичних імен: Кіра (7), Ангеліна (6), Євангеліна
(4), Аніта (3), Аліса (3), Ніка (2), Мілєна, Мілка,
Маріем, Ілона, Мілана, Андріана, Еріка, Ельмі�
ра, Ерік, Макарій, Герман, Савелій.

У п’ятьох сім'ях діток названо подвійним
ім'ям: Віорел�Ярослав, Данієл�Емір, Луіза�Мі�
рена, Анна�Марія, Аманда�Джой.

В наш час не дивно зустріти багатонаці�
ональні сім'ї, в яких перемішалась кров
різних народів, а звідси й особливості об�
рання ними імен: Мераб, Амір, Грегорі,
Андре, Голіб, Адріан. 

Сьогодні стало модним повертатись саме до
українських імен: Назар (7), Ілля (11), Богдан (9),
Володимир (8), Матвій (6), Тимофій (6), Захар (3),
Святослав (2), Катерина (8), Єлизавета (8),
Ярина, Уляна (4), Ольга (6), Соломія (4).

На мою думку, цю традицію слід вітати. 
Значно збільшилась кількість батьків, які на�

зивають малюка на честь святого, шанованого
у день, коли народилася дитинка. Зокрема,
Михайло (10), Андрій (6), Гліб (5), Микола (2),
Георгій (3), Петро (2), Павло (2), Борис, Варва�
ра (5), Антоніна. 

Як переконують служителі церкви � такі діти
мають ангела�охоронця.

Список імен, як чоловічих, так і жіночих, до�
сить великий, але чомусь дівчаткам батьки
нерідко підбирають імена, похідні від чолові�
чих: Вікторія (7), Євгенія (5), Валерія (7), Ми�
рослава (2), Владислава (4), Олександра (7),
Павлина (2), Богдана, Віталіна, Василиса. Ціка�
во, що хлопчиків такими іменами називають
значно рідше. 

В приємній справі реєстрації дітей є й ложка
дьогтю. Приміром, працівники органів реєс�
трації актів цивільного стану змушені записати
ім'я дитини так, як бажають рідні, і прикро, що
їм байдуже чи буде це надумане, чи перекруче�
не ім'я предметом гордості дитини. Тож маємо
імена: Крістіна (Христина), Єлізавета (Єлиза�
вета), Каріна (Карина), Нікіта (Микита), Даніїл
(Данило), Соня (Софія).  

Хочу нагадати, що бажання записати дитину
всупереч правилам українського правопису в
майбутньому породжує проблеми в офор�
мленні документів, приносить прикрощі і непо�
розуміння. Їхнім дітям доведеться поєднувати
своє ім'я з по�батькові Кірілович, Нікітівна, Да�
ніїлович.

Зберігається інтерес до імен іноземного по�
ходження та навіть екзотичних як Діана, Домі�
нік, Ілона, Декстер і зрештою ЗОЛУШКА.

З кожним десятиліттям змінюється мода на
імена. Тому на зміну популярним у 80�ті Ната�
шам, Оленам, Юліям, Сергіям, Денисам у 90�ті
приходять Анастасії, Анжели, Владислави, Ан�
тони. І ось з 2010 року непоодинокі імена, а
точніше наймодніші � Тимур (9), Костянтин (6),
Гліб (5), Аріна (8), Злата (6), Аліна (6), Маргари�
та (4), Дар'я (9).

Думаю, що саме під впливом моди зовсім за�
буті такі красиві імена, як Леонід, Надія, Ніна,
Лариса, Тамара, Валентина. Є Анни та чомусь
жодного імені � Ганна.

І нарешті, хочу дати пораду: якщо бажаєте
своїй дитині спокійного, тихого життя, уникай�
те надто рідкісних або надто поширених імен.
Бо рідкісні привертають зайву увагу, з якою бу�
ває важко впоратися. А дуже розповсюджені
не дають можливості відчути свою унікальність.

Валентина Медведєва, 

спеціаліст 1�ї категорії

Боярського міськвиконкому

С К І Л Ь К И  Д І Т Е Й  —  
С Т І Л Ь К И  І М Е Н

Народився син чи донечка – майбутня опора і надія своїх батьків. Це радісна,

світла подія, якої з нетерпінням чекають усі члени родини. І постає головне питання:

як же назвати крихітку. Тут уже підключаються усі близькі, друзі, колеги по роботі. Во@

ни починають нишпорити Інтернетом, вишуковуючи цікаві імена, вивчають церковний

календар, звіряються з рухом планет. Часто вибір імені залежить від віросповідання,

від місця народження, культурних традицій, політичної ситуації і навіть від  серіалів, які

демонструються на телебаченні, чи естрадних кумирів. Головне тут не схибити, не шу@

кати чогось екзотичного, адже старші люди говорять, що від того, як назвеш дитину,

залежить її подальше життя. Ім'я дуже впливає на психологічну характеристику осо@

бистості.



Кожен, хто завітав до Бояр�
ського краєзнавчого музею 30
березня, отримав особливе бла�
гословення від Її Величності По�
езії. На таких зустрічах зарозумі�
лим естетам немає чого робити.
Адже Поезія � це стан душі, зро�
зумілий лише тим, хто живе з
відкритим серцем, тим, хто зда�
тен сприймати найтонші порухи
душі. За будь�яких обставин діа�
лог творчих особистостей зможе
подарувати вдячним слухачам
щось оригінальне. Любов Осі�
пенко і Андрій Ткаченко пере�
вершили найоптимістичніші спо�
дівання. 

Поетичний перегук, сповне�
ний загальнолюдських хвилюю�
чих переживань, поглиблений
певною змагальністю жіночого

та чоловічого
начал, � такою
була головна
тема зустрічі. І
попри усі мож�
ливості пере�
творити захід
на "батл" (бит�
ву), автори ак�
центували по�
етичну єдність
своїм спосо�
бом світоба�
чення � лагід�
н о � п і с е н н и м
чи несподівано�метафоричним.
Інколи на контрасті, інколи суго�
лосно читали того дня вірші по�
чергово то Андрій Ткаченко, то
Любов Осіпенко, тримаючи чис�
ленну аудиторію у напруженні й
захваті від першого у стінах му�
зею поетичного дуету. 

Кохання розділене та нерозді�
лене, духовні висоти та площини
людського життя, квінтесенція
мудрості та прості істини в дос�
тупній упаковці � ось так це зву�

чало на широкий загал. Непро�
ханими сльозами на очах слуха�
чів озивалися вірші про батьків,
адже обидва автори вже пере�
жили найстрашнішу для кожної
людини втрату � смерть рідних. 

Любов до рідного краю та
скарбів її природи звучали хоча
й по�різному, але однаково щи�
ро і тепло. Тільки закохані у бать�

ківщину люди можуть творити,
черпаючи поетичну наснагу в об�
разах рідної землі.

Музичні вкраплення � авторські
пісні у виконанні під гітару Андрія
Ткаченка і покладені на музику пое�
зії Любові Осіпенко у виконанні
Олександра Левченка та Наталії Го�
ренко � стали окрасою творчої імп�
рези. До речі, цього разу Наталія,
відома співачка, виступила і в ролі
композитора з прем'єрою пісні.
Поетичні присвяти боярським мит�

цям від Андрія Ткаченка і щирий ук�
раїнський гумор від Любові Осіпен�
ко – таким став фінал зустрічі.

На завершення до усіх присут�
ніх звернулися директор Бояр�
ського краєзнавчого музею Лю�
бов Кравченко та заслужений
журналіст України Ніна Харчук. 

Несподівана краса та замилу�
вання художнім словом у своє�
рідному авторському декламу�
ванні � це той подарунок, який
отримали цього вечора усі гості
музею. Підсумок зустрічі � не фі�
нальна риска, а очікування по�
дальшого розвитку творчої май�
стерності. Адже подібні зустрічі
дарують наснагу не тільки твор�
чим душам, а й усім, кому зама�
ло просто ходити на роботу, за�

робляти та витрачати гроші. Ма�
ло просто їсти, спати і розмно�
жуватися на цій землі.

І саме дотик до творчості да�
рує нам відчуття плину життя,
його значущості, його ваги та ці�
ни. Саме тому за будь�якої пого�
ди до музею завжди приходять
люди, спраглі до живого мис�
тецького спілкування. І що най�
головніше, завжди залишають
музей з відчуттям наповненості
справжніми скарбами людської
творчості, окриленими і здатни�
ми долати життєві негаразди,
які дарує нам життя, аби ми не
розслаблялися.

Тетяна Володай, 

фото Радислава Кокодзея
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Післявоєнна Боярка зустрі�
чала молоде подружжя Тимо�
шенків жовтневим золотом. Во�
лодя віз свою Валюшу до мами.
Радісною була зустріч. Хоча й
жили впроголодь, але молодість
з готовністю долала всі перепо�
ни, бо попереду майоріло довге
життя зі сніговими віхолами й
буйними веснами. 

Робота знайшлася близенько.
Ось вулиця Карла Маркса, а нав�
проти � будівля Боярської заліз�
ничної станції, куди вони удвох і
влаштувалися працювати, тим
паче, що молодята раніше пра�
цювали на залізниці під Ленін�
градом. 

Прийшов час � народилася ди�
тинка, але прожила донечка тро�
хи більше року і померла. Тільки
1950 року змогла Валя вирвати�
ся до Ленінграду, пройтися Нев�
ським проспектом � казковість
білих ночей повертала в дитинс�
тво. Нікого з рідних вона вже не
застала: мама і двоє молодших
братів, переживши страшну бло�
каду, вже спочивали на цвинтарі.
Але ніхто не знає скільки кому
випаде випробувань на його
долю. 

Повернувшись у Боярку, Валя
продовжувала працювати на за�
лізничній станції стрілочницею.
Незабаром помер її Володя і вже
той невеличкий садочок і їхня
кімната завдавали лише море
болю і розпачу. Валентина пішла
від свекрухи розпочинати нове
життя…

Тихенький дощик все го�
лосніше барабанив по будці
стрілочниці і обіцяв до вечо�
ра набратися сили. Коли над
головою гримнуло, Валя аж
присіла. Одягла куфайку і по�
далася переставляти стрілку.
Чоботи ковзалися по камін�
цях, по шпалах, а рейки вже
не один рік блищали поліро�
ваною гладдю в очах…

...На початку війни студентів
ФЗО евакуювали у Вологду. Там
Валентина вчилася на токаря і
працювала на заводі, а в 1943
році її направили на Головний
відбудовний поїзд під Ленінград,
але за спеціальністю роботи не
знайшлося і дівчину зарахували
в бригаду путівників. В часи ли�
холіття важка праця лягала, в ос�
новному, на плечі жінок. Де�
рев'яними штопками "штопали"
шпали, щоб не просідали, кости�

лями закріплювали рейки, десь
відром або лопатою підносили
щебінь. Все оце причандалля
носили з собою по всій дільниці,
яка розтягнулася не на один кі�
лометр. 

Довелося дівчатам пережити і
бомбардування. Зловісне гудін�
ня літаків гнало їх до лісу або хоч
до куща, а якщо навкруги поле �
то тулились до землі, наче до
рідної мами. Якось Валя упала в
улоговину між насипом та горб�
ком і снаряд, розірвавшись з

другої сторони насипу, лише
пошкодив залізничну колію і ог�

лушив дівчину. Їхню бригаду
смерть обходила стороною.
Зрештою, нальотів ставало все
менше, ворог відступав. 

День у день виходили жінки на
важку працю. В кишеню шматок
хліба � оце весь обід. Сніданок,
вечеря � у їдальні, на тиждень
видавали буханець хліба. Про
ситість нема чого говорити. То
було свято, як варили картоплю,
а чистити просили Валю, бо ли�
ше вона робила це дуже економ�
но: шкірочка виходила тоненька,

аж прозора, ціла від початку до
кінця і картоплинка в руках дів�

чини наче тан�
цювала…

Дощ хлю�
потів і не пи�
тав, подоба�
ється це тобі
чи ні, та все ж
краще ніж
сніг. Валі не
раз доводи�
лось у снігові
борсатися до
стрілки, роз�
грібати, роз�
чищати рейки
і світлофор
від заметів, а
якщо той по�
тухне � спро�
буй каганець
запалити в
негоду. До�
щик � це ще
нічого. Поча�

ло сіріти і тут
Валентина побачила, що прямо
на неї суне платформа. Сотні ду�
мок промайнули в голові за се�
кунду. Побігла в будку дзвонити
черговому, ні, немає часу, схопи�
ла "башмаки" і бігом назад � пос�
тавила на рейки. Платформа,
перерізавши стрілку, вийшла на
перегін. Добре, що ухил малень�
кий і платформа не дуже швидко
їхала � "башмаки" зупинили її.
Ближче до переїзду робітники
ремонтували вагони і мабуть
щось недодивилися. Ще не отя�

милась Валя від переживань, як
згадала: з хвилини на хвилину
повинен їхати поїзд, а тут плат�
форма стоїть, що ж робити?
І дівчина побігла щодуху назус�
тріч товарняку, махаючи черво�
ним прапорцем. Горло пекло
вогнем, серце виривалося з гру�
дей. І вже не кричала, а хрипіла:
"Стій, стій!". Наче машиніст міг її
почути. 

Потім були грамоти, подяки,
за те, що відвернула неминучу
аварію. З фотографії, що незмін�
но висіла на дошці пошани, на
світ дивилися спокійні очі Валю�
ші, волосся, зібране у тугий ву�
зол, строгий костюм � все го�
ворить про стриманість. Ва�
лентина Іванівна, згадуючи той
випадок, посміхається: "А що, я
й зараз поїзд зупиню". 

Згодом вона працювала опе�
ратором, потім черговою по
станції. Майже в сорок років
прийшло до неї друге кохання. З
Куликовим Павлом Валентино�
вичем, який теж працював на за�
лізничній станції Боярка, вони
йшли сімейними дорогами 25
років. І коли його не стало, знову
самотність завітала до жінки. Та
в її серці оселився Бог. Вранці
дякує Йому за прийдешній день,
ввечері просить міцного сну, а
коли співає, її очі сяють радістю
й щирою вірою. 

За вікном бігають поїзди. Гос�
подиня розгадує: дрижать чаш�
ки, ще й гуде басом � товарний, у
пасажирського своя хода, елек�
тричка, рушаючи від перону, пи�
щить веселим переляком. І в її
уяві постають колії, колії. Вален�
тина Іванівна щодня відкриває
Біблію і веде з Богом тиху бесіду.

Ганна Відеречко

Тимошенко Валентина Іванівна народилася 31 грудня

1927 року  в Калінінській області, а потім з батьками відразу

переїхала до Ленінграду. Під час війни працювала у Вологді

на заводі, згодом під Ленінградом у Головному відбудовному

поїзді. 

З 1948 року проживає в Боярці. 35 років працювала на за�

лізничній станції Боярка Південно�Західної залізниці. Вете�

ран Великої Вітчизняної війни, нагороджена медаллю "Вете�

ран праці".

ЄДНАННЯ ДУШ У ПОЕТИЧНІМ СЛОВІ
Творча презентація

поетів Любові Осіпенко та

Андрія Ткаченка анонсува�

лася ще на позаминулу су�

боту. Але щедрий снігопад

22 березня змусив організа�

торів скасувати проведення

зустрічі і перенести її на

тиждень. Снігопад, що пова�

лив і в ніч з п'ятниці на субо�

ту 30 березня, знову посіяв

деякі сумніви. Проте негода

лише підтвердила: вона не

здатна здолати любов до

поезії відданих шанувальни�

ків художнього слова. 

Біографічні довідки.
Любов Кирилівна Осіпенко народилася на Київщині. Навчання,

робота, початок поетичної творчості пов'язані з Бояркою. Тут закін�
чила школу № 2, тридцять років працювала продавцем. Має роди�
ну, дорослу доньку, з якими мешкає у селі Малютянка. Автор трьох
поетичних збірок � "Жіночі таємниці" (2004), "Калинова гілка"
(2007), "Для чого люди на землі" (2012). Цього року була запроше�
на з віршами на УТ�1 до програми "Надвечір'я", що знайшло жвавий
резонанс серед глядачів.

Андрій Олесьович Ткаченко � боярчанин у четвертому поколін�
ні, народився в 1965 році. Навчався у Боярській школі № 4. Закінчив
Київський художньо�промисловий технікум (1984), Український по�
ліграфічний інститут ім. І. Федорова (1991). Художник�графік, жи�
вописець. Визначальний вплив на юнака мав батько � заслужений
художник України Олесь Миколайович Ткаченко (1934�2004), на
честь якого на будинку в Боярці встановлено меморіальну дошку.
Свої перші поетичні спроби здійснив ще школярем. Активно спів�
працює з Боярським краєзнавчим музеєм, на сайті якого представ�
лено його поезію. 
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		Що? Де? Коли?

Діють знижки: пенсіонерам і дітям @ 20%
студентам за наявності студентського квитка @ 10%

6  квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30
“Снігова королева”

(мультфільм)

15�00
"Три богатирі: На далеких

берегах" (мультфільм)

16�20
“Обладунки Бога �  3: Місія

Зодіак” (боєвик)

18�30 “Джанго звільнений” (вестерн)

21�20 "Сайлент Хілл � 2" (трилер)

7  квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя

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

Час Назва

13�30
"Хранителі снів"

(мультфільм)

15�10 "Ральф" (мультфільм)

17�00
“Утеча з планети Земля”

(мультфільм)

18�30
“Хоббіт: Неочікувана подорож”

(фантастика)

21�20 "Що коять чоловіки!" (комедія)

8  квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
“Утеча з планети Земля”

(мультфільм)

17�10
“Снігова королева”

(мультфільм)

18�40
“Обладунки Бога �  3: Місія

Зодіак” (боєвик)

21�00 “Життя Пі” (драма)

1155 ккввііттнняя,, 1122::0000
Боярський НВК "Гімназія – ЗОШ І ст."

15 –17 квітня відбудуться фінали Всеукраїнської юнацької
баскетбольної ліги серед команд юнаків 1998 р.н. Початок
змагань 15  квітня о 12:00. В наступні дні � о 10:00. 

А першою ластівкою, яка
принесла цю звістку, стала
прем'єра вистави "Хто смієть�
ся, тому не ми�
неться" Івана
Тендентникова,
яка відбулася 27
березня на сцені
К и є в о � С в я т о �
шинського ра�
йонного центру
творчості молоді
"Оберіг". До того
ж на театральну
сцену вийшли
дорослі: актори
театральної сту�
дії Тарасівського
Будинку культури
під керівництвом
Тетяни Скочко.

Гасне світло, і
розкриті куліси стають симво�
лічним вікном в інший�пара�
лельний світ… Мова навіть не
про перенесення в часі та в
просторі, а про інше. Про світ, в
якому природно уживаються
народні вірування�забобони і
реальне життя українського
села ХІХ століття. Світ, в якому
вирують шалені жіночі почуття
й пристрасті, а невинні чоловічі
забави стають ключем до піз�
нання найголовнішого в житті.
Світ, який вже сам по собі, поп�
ри свою простоту й побутово�
буденну недосконалість, є ве�
личним гімном Коханню і Сім'ї.
Втім, розповідати про спек�
такль � це все одно, що слова�
ми описувати мелодію вітру,
пахощі квітки чи барви райду�
ги: кострубато й недолуго це
виходить. 

Кожен глядач під час пере�
гляду вистави мимоволі став
важливим персонажем сце�
нічного дійства, у нього вини�
кали власні асоціації, які вик�
ликали до життя таку силу�си�
ленну почуттів, що всидіти на
місці вже було просто несила.
Тому після фінальної сцени
глядачі в єдиному пориві
схоплюються зі своїх місць і

стоячи аплодують акторам. 
Поки глядачі дякують акто�

рам просто таки шаленими

оваціями, маємо нагоду на�
звати імена персонажів та тих
людей, які їх так талановито
зіграли. Отже, знайомтеся:

Омелько � Олександр Шевчук,
Феська � Алла Петрищенко,
Параска � Яна Давиденко, Па�

лажка � Вероніка Можарів�
ська, Павло � Володимир Гай�
дамачук. 

Режисер�постановник та
керівник театральної студії
Тетяна Скочко переконана:
"Доля звела на одній сцені
друзів і фанатів�однодумців.
Реквізит продумували, деко�
рації виготовляли та костюми
збирали всі гуртом. А ще гли�

бинне від�
чуття мента�
літету свого
народу і ба�
жання пока�
зати в літе�
р а т у р н о м у
образі ціл�
ком реаль�
них людей, і
спроба не
зіграти, а
саме про�
жити на сце�
ні ще одне
життя, тим
самим ки�
нувши ви�
клик сірій

буденності сучасності". 
Окрилені успіхом, студійці

вирішили не зупинятися на
досягнутому й завзято вклю�
чилися в найсправжнісінький
театральний марафон. Бо вже
30 березня у районному Бу�
динку культури с. Новосілки
відбувся районний фестиваль
театральних колективів. Тут
театральна студія Тарасів�
ського Будинку культури посі�
ла перше місце і стала най�
кращою у всьому районі! 

Студійці отримали важливу
для них нагороду та запро�
шення взяти участь в облас�
ному фестивалі театральних
колективів. А відтак 6 квітня
вони вирушать до Обухова,
щоб подарувати свою твор�
чість вже всій Київській об�
ласті.

Перші успішні кроки дають
підставу сподіватися, що не�
забаром на наших теренах
з'явиться професійний театр.
А ми, глядачі, щиро сподіва�
тимемося на нові перемоги
театрального колективу з Та�
расівського Будинку культури.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

НАРОДНОМУ ТЕАТРУ – БУТИ!
Боярські старожили, певно, ще пам'ятають ті часи,

коли на спектаклі учнівського театру Боярської ЗОШ № 1,

поставлені Іриною Павлівною та Іваном Юхимовичем Ко�

валенками, приїжджали шанувальники театрального мис�

тецтва навіть з Києва. І от, здається, настали ті часи, коли

Мельпомена знову звернула свій прихильний погляд на

нашу щедру на таланти місцину.

Риба запечена з морквою і цибулею 
у сметанному соусі

Інгредієнти: риба тунець,
сметана, морква, цибу@
ля, олія, яйця, борош@
но, спеції, томатна
паста.

Приготування: рибу по�
мити, порізати шматочками,
вмокнути в яйце (посолити,
додати спеції), обваляти у бо�
рошні, обсмажити в олії. В сково�
рідку нарізати цибулю соломкою і натерти моркву у великій
кількості. Тушкувати на олії під кришкою до готовності.
Сметану розвести з теплою водою і томатною пастою, все
гарно вимішати, щоб вийшла однорідна маса.

Деко змастити олією, поскладати рибу,вкрити морквою і
цибулею, залити сметанним соусом, накрити кришкою,
поставити в розігріту до 180 градусів духовку і готувати 30�
40 хв.

Р е ц е п тР е ц е п т

Архангел Гавриїл був посла�
ний Богом в місто Назарет до
Пресвятої Діви Марії і
повідомив, що Гос�
подь обрав її бути Ма�
тір'ю Божою. Ангел
з'явився в будинок
праведного Йосифа,
коли Марія читала
Священне Писання, і
сказав: "Радуйся,
благодатна! Господь з
тобою! Благословен�
на ти між жонами".
Далі ангел повідомив,
що Марія народить
сина і має назвати йо�
го Ісусом. Марія від�
повіла, що вона раба
Господня і хай буде
так, як хоче Бог.

Свято Благовіщення �
одне із найбільших
весняних свят. Саме
слово "Благовіщення"
означає добру, радісну звістку
про те, що почалось звільнен�
ня роду людського від гріха і
вічної смерті. 

У церкві цього дня святять
проскури, а господарі випус�

кають із хлівів тварин, щоб чу�
ли весну.

На Благовіщення дівчата бі�
ля церкви танцюють перший

весняний хоровод "кривий та�
нець". Якщо на Благовіщення

дівчина, йдучи по во�
ду, знайде квітучий
первоцвіт � цього ж
року вийде заміж. А
та, яка хоче стати гар�
нішою, має налити в
миску холодної води,
пустити плавати пер�
воцвіт і вмитися цією
водою.

Кажуть, що на Благо�
віщення птахи гнізда не
в'ють і не несуться.
"Благовіщенське яйце
під курку не кладуть".
Вважається, що від
Введення до Благові�
щення треба дати зем�
лі відпочити. Особли�
вим гріхом цього дня
вважається працювати
на землі. 

На Благовіщення
Господь "благословить усяке
дихання", і після цього дня мож�
на розпочинати роботи в полі �
все буде добре рости.

Яка погода на Благовіщення,
така і на Великдень.

Якщо 7 квітня ще лежить на
дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня
він у полі буде.

Який цей день � такий і кінець
місяця.

Якщо на Благовіщення сон�
це сходить на чистім небі, то
весна рання, якщо в полудень
� середня, якщо ясно ввечері �
пізня.

Ніч проти Благовіщення. Як�
що вона тепла, то весна буде
дружна; якщо за ніч мокрий

рушник висохне надворі � рік
буде врожайний, якщо наполо�
вину висохне � на середній уро�
жай, а якщо залишиться мок�
рим чи замерзне � буде мокре
літо.

Якщо на Благовіщення дуже
тепло, то на Великдень буде
холодно.

Благовіщення без ластівок �
холодна весна.

Якщо з'являться жаби і зник�
нуть, то стільки ще буде холодно.

На Благовіщення гарна пого�
да � гарний врожай.

Народні прикмети:7 КВІТНЯ – СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ



З початком квітня можна наважитися зробити
сміливе припущення, що весна таки прийшла.
Нарешті денна температура перестане опуска"
тися нижче нуля. Правда, вночі ще підморожува"
тиме. Плюсова нічна температура встановиться
після 12 квітня. 

Погода буде переважно хмарна, частими бу"
дуть дощі. Суха сонячна погода встановиться
лише наприкінці квітня. А до цього часу – запа"
саймося гумовими чобітьми та парасольками, і
чекаймо, нарешті, на справжню весну.

¡ÓˇÍ‡
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НЕВЖЕ ПРИЙШЛА
ВЕСНА? 

МОЖЛИВО…

Потрібен 
продавець-консультант

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

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 2100�2500.  

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

ОВЕН
У багатьох Овнів почнеться найгарячіша смуга ак�

тивності. Керівництво відзначить їхнє завзяття до ро�
боти підвищенням по службі і розширенням обов'яз�
ків. У фінансовому плані Овнам турбуватися нема про
що. Недавні вкладення та реалізовані проекти поч�
нуть приносити свої матеріальні плоди.  

ТЕЛЕЦЬ

Цей період змусить багатьох Тельців переглянути
своє ставлення до грошей. Тельцям необхідно навчи�
тися співвідносити свої можливості й потреби. В ін�
шому випадку, їм не уникнути проблем у фінансовому
плані. Тельці, які ризикнули втілити свої ідеї в життя,
почнуть посилено розвивати свої починання, які неза�
баром принесуть матеріальні й моральні бонуси.

БЛИЗНЮКИ

Одружені Близнюки дуже сильно захочуть стати

знову вільними, оскільки дуже ймовірний запамороч�

ливий роман, який обіцяє повністю зруйнувати попе�

редні стосунки. Для самотніх Близнюків цей період

сприятливий для вибору партнера і початку нових від�

носин, які можуть закінчитися щасливим союзом. 

РАК

Раків чекає приплив свіжих сил і нових ідей.
За спиною ніби виростуть крила, які при пра�
вильному підході зможуть підняти Раків на такі
висоти, про які вони навіть не мріяли. Творчі Ра�
ки з головою підуть у роботу і  вже незабаром
зможуть побачити перші плоди своїх творінь. 

ЛЕВ

Незначні непорозуміння з колегами або партнера�
ми допоможуть згладити друзі та близькі. Крім того,
вони нададуть Левам підтримку не тільки моральну,
але й матеріальну. Головне, щоб потім Леви не забули
подякувати своїм близьким за допомогу. У професій�
ній сфері � дійте! У вас все складеться вдало. Довіря�
йте своїй інтуїції і порадам друзів.

ДІВА

Друга декада квітня обіцяє самотнім Дівам зна�
йомство з гідним партнером, однак цей роман, швид�
ше за все, викличе протест з боку близьких. Це зна�
йомство обіцяє перерости в серйозні й тривалі сто�
сунки. На роботі Діви почнуть вибирати найскладніші
шляхи для вирішення проблем. 

ТЕРЕЗИ

Цей період багатьом Терезам подарує шанс виг�
рати велику суму грошей. Сімейних представників
цього знака чекають розчарування у партнері, що
призведе до бурхливого з'ясування стосунків. Однак
розлучатися ще рано, і Терези, відчуваючи це, так са�
мо бурхливо й пристрасно будуть миритися зі своєю
скривдженою половиною.

СКОРПІОН

Цей період надихне Скорпіонів на вивчення чогось
нового. Не виключені цікаві й вигідні ділові знайом�
ства, скориставшись якими Скорпіони зможуть легко
вирішувати важливі комерційні завдання, а також
швидко піднятися вгору кар'єрними сходами. До
Скорпіонів виявлять щиру цікавість. 

СТРІЛЕЦЬ
Цей період подарує приплив творчих сил для

впровадження нових проектів та ідей. Головне � не
приймати поспішних рішень. Самотні Стрільці не
готові зав'язувати романтичні стосунки, сімейні �
ризикують серйозно їх зіпсувати, оскільки від емо�
ційного надриву постраждають в першу чергу
найближчі люди.

КОЗЕРІГ

Друга декада квітня принесе в життя самотніх

представників цього знака масу позитивних вражень і

романтичних знайомств. Однак на любовному фронті

все залежатиме саме від готовності Козерогів до но�

вих стосунків. Для сімейних представників цього зна�

ка період буде спокійним, наповненим взаєморозу�

мінням. 

ВОДОЛІЙ

Цей період наблизить Водоліїв до здійснення
давньої мрії. Зростаючі фінансові можливості
дозволять представникам цього знака зробити
велику покупку, про яку вони давно мріяли. Удача
буде супроводжувати їх і в професійній сфері.
Керівництво буде задоволене результатами вашої
роботи.

РИБИ

Цей період закрутить Риб у вирі різнобічного спіл�

кування. Це будуть і ділові зустрічі, і нові корисні зна�

йомства, і приємний відпочинок у колі старих друзів.

Вирішуючи масу адміністративних питань, Риби від�

чують приплив свіжих сил для підкорення нових більш

високих кар'єрних вершин. 

ГОРОСКОП
5 квітня � 18 квітня

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) 35@461, 35@149 та за адресою: 

м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12.

КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

@начальника юридично@
договірного відділу (1)

@ майстра електрогосподарства (1)
@покрівельників (2)

Тел.: 41@170, 46 @ 924

 Адам кисличку з'їв, а у нас 
оскомина на зубах.

 Бабу і чорт не змудрує.
 Багатий, як циган на блохи.
 Багатому й під гору вода 

тече, а бідному і в долині 
треба криницю копати.

 Байдуже ракові, в якому 
його горшку зварять.

 Батогом обуха не переб'єш.
 Бідному все в очі вітер віє.

 Битому й різку покажи, то він   
боїться.

 Біда, в кого жінка бліда,
погано � в кого й рум'яна, бо    
кажуть, що п'яна.

 Бідне сорочці раде, а 
багатий кожуха цурається.

 Бісів Юхим � і з води вийде       
сухим.

 Благородний, як кабан 
городній.

Усміхніться
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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
лімфодренажний
медовий
вакуумний
дитячий

Те л . : 0 6 6 � 0 4 0 � 2 0 � 9 8 , К с е н і яК с е н і я
0 9 5 � 0 8 0 � 9 0 � 7 5   В і к т о рВ і к т о р

Розтає помаленьку сніжок,Розтає помаленьку сніжок,

Сонця промені грають красою,Сонця промені грають красою,

Зеленіє в дворі моріжок �Зеленіє в дворі моріжок �

У повітрі запахло весноюУ повітрі запахло весною..

Любов Осіпенко.Любов Осіпенко.

Збірка "Для чого люди на землі", 2012 рікЗбірка "Для чого люди на землі", 2012 рік

ММ ЕЕ ТТ АА ЛЛ ОО ПП ЛЛ АА СС ТТ ИИ КК ОО ВВ ІІММ ЕЕ ТТ АА ЛЛ ОО ПП ЛЛ АА СС ТТ ИИ КК ОО ВВ ІІ
вікнавікна
дверідвері
балкони (під ключ)балкони (під ключ)

ЖЖ АА ЛЛ ЮЮ ЗЗ ІІ ::   ЖЖ АА ЛЛ ЮЮ ЗЗ ІІ ::   
вертикальні, вертикальні, 
горизонтальнігоризонтальні

РР ОО ЛЛ ЕЕ ТТ ИИ ::   РР ОО ЛЛ ЕЕ ТТ ИИ ::   
захисні ,тканевізахисні ,тканеві

ГГ АА РР АА ЖЖ НН ІІ   ВВ ОО РР ОО ТТ ААГГ АА РР АА ЖЖ НН ІІ   ВВ ОО РР ОО ТТ АА
ТТеелл..::   ((006677))   338855��8800��0011ТТеелл..::   ((006677))   338855��8800��0011

((009999))   443344��1144��9988((009999))   443344��1144��9988

Перша персональна виставка робіт нашого
земляка Романа Піддубного нині прикрашає
фойє Боярського НВК "Гімназія � ЗОШ І ст.".
Юнак, випускник гімназії, нині – першокурсник
факультету архітектури Національної академії

образотворчого мис�
тецтва і архітектури.

Своїми першими
вчителями він вважає
Тетяну Поліщук та
Людмилу Єріну � вик�
ладачів Центру твор�
чості молоді "Оберіг".
Після закінчення 9 кла�
су гімназії Роман вчив�
ся у художній школі
ім. Т. Г. Шевченка.

Молодого худож�
ника сміливо можна
назвати експеримен�
татором. Він напо�
легливо вивчає різ�
номанітні техніки
малювання. "При

створенні робіт най�
частіше використовую акварель та графічні
матеріали (олівець, пастель), � говорить Ро�
ман Піддубний. � Мені цікаво відображати
настрій людини та її емоції, використовуючи
лише олівець, працювати над картинами із
символічнім змістом. Пробую себе у різних
стилях виконання робіт, намагаючись створити
власний". 

Приміром, картина "Більше, ніж тепло" була
написана на червоному папері, який спочатку
ґрунтувався воском, потім покривався чорною
фарбою, а далі – вишкрябувався голкою. 

А білі троянди ніби виступають з темряви, ви�
тісняючи їх та заповнюючи простір прозорим
світлом.

Так сила мистецтва перемагає байдужість і
дарує нам дотик до прекрасного.

Тетяна Зубкова

Малюю, скільки себе пам’ятаю
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