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А ТИ ПЕРЕДПЛАТИВ ГАЗЕТУ РІДНОГО МІСТА?

Кожен район Київщини був пред�
ставлений на ярмарку різноманіт�
ною продукцією. Експозиція Києво�
Святошинського району була чи не
найбільшою, найкращою та найяс�
кравішою. Приємно відзначити
участь боярчан у ярмарку. 

Намет району прикрашали не ли�
ше добірні товари місцевих вироб�
ників, а й художні роботи вихованців
студії петриківського розпису "Ка�
лина" Боярського будинку культури. 

За словами голови Київської обл�
держадміністрації Анатолія Присяж�
нюка, завдяки реалізації економіч�
них реформ Президента України,
область сьогодні займає одне з
перших місць серед регіонів за рів�
нем соціально�економічного роз�
витку, а також є лідером із залучен�
ня інвестицій.

"Зусилля влади спрямовані на
створення сприятливого інвести�
ційного клімату. Ще дає можливість
зміцнити міжрегіональне та міжна�
родне співробітництво, � зазначив
Анатолій Присяжнюк. � Ми зацікав�
лені у розширенні інвестиційної
привабливості регіону, а також у на�
лагодженні плідної співпраці з ши�
рокими колами представників біз�
несу та інвесторів. Адже лише поро�
зуміння між владою та бізнесом
дозволить нам відновити та розбу�
дувати потужний сектор економіки".

Також голова Київської облдерж�
адміністрації Анатолій Присяжнюк
наголосив, що проведення таких
заходів стане традицією для Київ�
щини. "Можливо, з часом цей ярма�
рок стане кращим, аніж у Сорочин�
цях � тут більше можливостей, збу�
довано не один профільний павіль�
йон: овочевий, рибний, м'ясний,
молочний, де тисячі людей мають
можливість придбати ту чи іншу
продукцію. Функціонування таких
ярмарків створює зручні умови ку�
півлі�продажу для товаровиробни�
ків та споживачів, які мають можли�
вість придбати будь�який товар за
доступною ціною без посередників.
Це дає можливість уникнути додат�
кового зростання ціни на продук�
цію. 

Саме такі ярмарки демонструють на�
ші можливості щодо виконання соці�
альних доручень Президента України". 

У програмі фестивалю було чима�
ло різних заходів, а саме: відкриття
міжнародної виставки "Критська
осінь" та ярмарку "Дари Київщини".
Також відбулися виступи художніх
колективів з о. Крит та України, пре�
зентації критського виноробства та
різнотрав'я. Чимало глядачів зібра�
ли кулінарні майстер�класи. Під час
виставки працював ресторан, де
кожен бажаючий міг скуштувати
страви середземноморської та
критської кухні, створені найкращи�
ми шеф�кухарями.

Свою продукцію на виставках
представляли понад 1000 підпри�
ємців не лише з усіх куточків Київ�
щини, а й з Херсонської, Миколаїв�
ської та інших областей України,
близького зарубіжжя � Білорусі,
Молдови та понад 100 виробників �
із Криту.

Ярмарок відвідали губернатори
Київщини Анатолій Присяжнюк та
острова Кріт Ставрос Арнаутакіс,
перший заступник голови Київської
облдержадміністрації Олександр
Заєць, голова Київської облради
Олександр Качний, Блаженнійший
Митрополит Київський і всієї Украї�
ни Володимир, грецька делегація
священнослужителів на чолі з
митрополитом Петром, Херронісом
Нектарієм, митрополитом Рефімнським
Євгенієм. 

Хлібом�сіллю їх гостинно зустрі�
чали голова Києво�Святошинської
райдержадміністрації Володимир
Пак, його перший заступник Микола
Шкаврон, голова райради Володи�
мир Луцюк, заступник голови рай�
ради Віктор Костина. 

Безпосередню участь в організа�
ції експозиції Києво�Святошинсько�
го району від Боярки взяли міський
голова Тарас Добрівський, заступ�
ник міського голови Валерій Дубо�
вецький, працівники виконкому та
КЗ “Боярський будинок культури”. 

Серед учасників ярмарку було чи�
мало жителів нашого міста. Вони
приїхали як на власних автівках, так
і на спеціальному автобусі, про що
подбала міська влада.

Тож з порожніми руками додому
не повернувся жоден відвідувач яр�
марку! 

www.boyarka�inform.com

КИЇВЩИНА ОБДАРУВАЛА ВСІХ
З 11 до 14 жовтня на оптовому ринку сільськогосподарської

продукції «Столичний» вирував І Міжнародний українсько%критський
ярмарок%фестиваль "Дари Київщини", який відбувся з ініціативи
голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка.
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9 жовтня міський голова Тарас

Добрівський провів зустріч з пред%

ставниками єврейської та поль%

ської громад міста Боярки та керів%

никами закладів громадського

харчування, які долучилися до

проведення Дня міста. 

Підбиваючи підсумки цьогорічного
святкування та звертаючись до при�
сутніх, Тарас Григорович наголосив,
що саме завдяки їхній допомозі вда�
лося організувати дуже теплий при�
йом гостей з міст�побратимів. Навіть
попри негоду відбувся ряд цікавих за�
ходів, зокрема фестиваль національ�
них кухонь та фестиваль національної
культури "Мамайщина" (організатори
Марина Мірзаєва та Анна Осипова). 

Тарас Григорович вручив подяки
Марині Муравйовій, голові польського
культурно�освітнього товариства, Те�
тяні Янковчук, голові єврейської гро�
мади, а також Галині Канюці, директо�
ру банкетного залу "Калина", Анні
Костенко, директору кафе "Лео", Те�
тяні Локазюк, директору кафе "Дукат"
та Ніколі Сбитному зі спорт�бару "Ка�
ток".

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВРУЧИВ ПОДЯКИМІСЬКИЙ ГОЛОВА ВРУЧИВ ПОДЯКИ
У рамках двомісячника благоустрою з

1 по 15 жовтня 2013 року виконано такі
роботи:

� встановлено 3 нові дорожні знаки по
вул. 50 років Жовтня, Тарасівській, По�
льовій, замінено 3 знаки по вул. 50 років
Жовтня, Білогородській, Жуковського;

� проведено ямковий ремонт по вул.
Молодіжній, Гоголя, Хрещатик, вико�
ристано 6 тонн асфальту;

� здійснено розмітку 10 пішохідних
переходів біля шкіл Боярки; 

Управління дякує за спонсорську до�
помогу по проведенню робіт депутатам
Боярської міської ради Людмилі Яре�
менко та Костянтину Пацьорі;

� здійснено благоустрій придорож�
ньої території: вирубано чагарники по
вул. 50 років Жовтня, покошено бур'яни
по вул. Хрещатик, кроновано чи зрізано
7 дерев;

� проводиться постійне прибирання
сміття за несвідомими громадянами по
вул. Вокзальній. 

*   *   *
Працівники управління провели ава�

рійні роботи по відновленню електро�
постачання у будинку № 23 по вул. Біло�
городській. Вартість аварійних робіт �
близько 3000 грн.  Аварійна ситуація
сталася 8 жовтня 2013 року внаслідок
того, що власник квартири на восьмому
поверсі цього будинку забув перекрити
кран холодної води. Це призвело до за�
лиття під'їзду, електричних щитових на
поверхах, займання щитової на п'ятому
поверсі, та, зрештою, знеструмлення
всього будинку. Закликаємо мешканців
бути уважнішими, не допускати аварій�
них ситуацій.

*   *   *
Котельні "Космос" та по вул. 40 років

Жовтня працюють у режимі підтримки
тиску в системі централізованого тепло�
постачання без використання газу. Це
зумовлено температурою зовнішнього
середовища (вище +10 С) та обмежен�
ням у фінансуванні по оплаті за викорис�
таний газ. Плата за тепло протягом цьо�
го часу нараховуватися не буде.

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні мешканці м. Боярки, які

отримують послуги з теплопоста%
чання та централізованого опалення
від котельні “Космос”

В зв’язку з закінченням договору
оренди котельні “Космос” з комуналь�
ним підприємством “Києво�Святошин�
ська тепломережа “КОР”, починаючи з
1.10.2013 року, послуги в виробництва,
транспортування і постачання теплової
та централізованого опалення нада�
ються комунальним підприємством
“Боярським ГВУЖКГ”

Тарифи з теплопостачання та центра�
лізованогно опалення  КП “БГВУЖКГ”
встановлені рішенням виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради від
29.01.2013 р. за №8/1, з 15.02.2013 р. у
розмірі:

для І категорії споживачів�населення:
� при наявності приладів обліку теп�

лової енергії за 1 Гкал � 394, 50 грн. з
ПДВ;

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

� для ІІ категорії споживачів � бюджет�
них установ � за 1 Гкал. � 912,54 грн. з
ПДВ;

для ІІІ категорії споживачів�інші спо�
живачі за 1 Гкал �1098,46 грн. з ПДВ.

КП БГВУЖКГ повідомляє:

1. Виконано ремонт даху будівлі до�
очистки на каналізаційних очисних
спорудах.

2. Замінено насосні агрегати на арт�
свердловинах № 2; № 3 ВНС�4.

3. Ліквідовано 14 поривів по водо�
провідних мережах та прочищено 17
заторів на каналізаційних мережах
міста.

4. Виконано чистку та хлорування
резервів чистої води на ВНС�2 с. За�
бір’я та ВНС�3 м. Боярка згідно за�
твердженого графіку.

ОГОЛОШЕННЯ
КП “Боярка�Водоканал” надає плат�

ні послуги вивезення нечистот з виг�
рібних ям асенізаційною машиною
об’ємом 3,8 м3, вартість 193 грн.
28 коп. Тел.: 40�249.

Адміністрація

КП "Боярка%Водоканал"
повідомляє:

Під керівництвом голови Ки%

ївської обласної державної ад%

міністрації Анатолія Присяж%

нюка відбулася апаратна на%

рада, в якій взяли участь зас%

тупники голови облдержадмі%

ністрації та обласної ради, ке%

рівники структурних підрозді%

лів облдержадміністрації.

Директор департаменту охо�
рони здоров'я обласної дер�
жадміністрації Олег Ременник
доповів про виконання дору�
чень Президента України щодо
вирішення актуальних проблем
регіону, зокрема забезпечення
якісною та доступною медици�
ною населення.

� Сьогодні на Київщині першо�
чергова увага приділяється роз�
витку охорони здоров'я. В рам�
ках виконання соціальних ініціа�
тив Президента України, Націо�
нального плану дій економічних
реформ влада створює всі умо�
ви для доступної та якісної ме�
дицини для всього населення
області, � повідомив директор
департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації.

Також Олег Ременник зазна�
чив, що в регіоні з метою вдос�
коналення первинної медико�
санітарної допомоги прово�
диться робота по переведенню
її на засади загальної практики
сімейної медицини. Нині вже 30
таких центрів функціонують в
районах та містах області.

У свою чергу голова Київської
облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк наголосив, що зав�
дяки зусиллям влади, в регіоні
ведеться активна робота над
вдосконаленням медичної галу�
зі та доступності отримання її
послуг кожному жителю Київ�
щини.

� Глава держави визначив ре�
формування медичної галузі як
найважливіше завдання влади.
Насамперед, медицина має бу�
ти доступною для кожного, не�
залежно від місця проживання, �
наголосив Анатолій Присяжнюк.
� Наше завдання забезпечити
всі необхідні умови задля підви�
щення якості надання медичних
послуг закладами охорони здо�
ров'я.

ЯКІСНА ТА ДОСТУПНА

МЕДИЦИНА ПОВИННА БУТИ

ДЛЯ КОЖНОГО

Про погодження місць зупинок по м. Боярка 

згідно схеми руху приміського автобусного 

маршруту загального користування 

№ 742 Боярка � Київ АС "Дачна" ч/з Петрівське

Розглянувши лист директора ТОВ "КЛАЙТ" С. М.
Поліщука  за вх. № 02�9/1340 від 07.08.2013 року що�
до погодження місць зупинок по місту Боярка, згідно
схеми руху приміського автобусного маршруту за�
гального користування № 742 Боярка � Київ АС "Дач�
на" ч/з Петрівське, керуючись Законом України "Про
автомобільний транспорт" та ст. 30 Закону України
"Про місцеве самоврядування в України", враховую�
чи пропозиції транспортної комісії по пасажирському
перевезенню у місті , �

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Погодити товариству з обмеженою відповідаль�
ністю "Клайт" місце зупинок по місту Боярка, згідно
схеми руху приміського автобусного маршруту за�
гального користування № 742 Боярка � Київ АС "Дач�
на" ч/з Петрівське, а саме: 

� вул. 40 років Жовтня;
� вул. Білогородська;
� вул. Магістральна.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 08 жовтня 2013 року  № 57/2

м. Боярка

На виконання соціальних ініціа%
тив Президента України щодо під%
вищення соціального захисту най%
більш уразливих категорій насе%
лення, в першу чергу дітей та сі%
мей з дітьми і залучення до цього
широкого кола громадськості, го%
лова Київської обласної державної
адміністрації А. Присяжнюк запо%
чаткував обласну благодійну акцію
"НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ…".

Чи знаєте Ви, що тільки на Київщині
щороку сиротіють близько 600 дітей?
Крім того, в області проживають 3700
дітей�сиріт, дітей, позбавлених бать�
ківського піклування, 6653 дітей�інва�
лідів, 6196 багатодітних родин (в них �
19736 дітей), сімей з дітьми, які опи�
нились у складних життєвих обстави�
нах � 7956 (в них 16047 дітей).

Вони чекають на наше розуміння,
підтримку, тепло та добрі справи. Во�
ни вірять у добрих людей, у їх захист і
небайдужість. І ми не маємо права
зрадити цій вірі, не маємо права за�
лишити їх у біді.

Усім, кому не байдужа доля іншої
людини та чиє серце переповнене
любов'ю і теплом, пропонуємо приєд�
натись до цієї акції. Так, обласною ор�
ганізацією Партії регіонів уже перера�
ховано перші 100 тисяч гривень для
надання матеріальної допомоги тим,
хто її потребує. Губернатор закликає
долучитися до цієї акції керівників,
меценатів, бізнесменів, а також всіх
небайдужих осіб: спільні зусилля,
спрямовані на підтримку вразливих
верств населення, можуть суттєво
покращити їх становище, підвищити
рівень життя, стимулювати до реалі�
зації їх власного потенціалу.

Ви можете перерахувати кошти на
розрахунковий рахунок Благодійного
фонду молодіжної участі, код за ЕРД�
ПОУ 33496095, р/р 2600446168 у бан�
ку ПАТ "Райфайзен банк Аваль" у
м. Києві, МФО 380805.

Або запропонувати допомогу в іншо�
му вигляді за телефоном 285�73�60 �
Служба у справах дітей та сім'ї Київ�
ської обласної державної адміністра�
ції.

«НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ…»
Києво%Святошинський

районний центр

соціальних  служб для сім'ї,

дітей та молоді

ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС

на заміщення

вакантних посад

% провідного спеціаліста 
відділу соціальної роботи

% спеціаліста 1 категорії 
відділу соціальної роботи 

Вимоги до претендентів:

вища освіта за фахом "Соці%

альна робота", "Соціальна пе%

дагогіка", "Психологія", "Соціо%

логія" за освітньо%кваліфікацій%

ним рівнем магістра, спеціаліс%

та, стаж роботи  за фахом

не менше 2 років.

Конкурс триває один місяць з

дня оголошення.

Звертатися за адресою: 

Вишневе, вул. К. Маркса, 15.

Телефон для довідок: 

7%28%22.
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Офіційний старт Євро�
пейського тижня місцевої
демократії відбувся 15
жовтня 2007 року на 15�й
сесії Конференції євро�
пейських міністрів, відпо�
відальних за місцеве і ре�
гіональне управління
(м. Валенсія, Іспанія).

Щорічне проведення в
Україні заходів Європей�
ського тижня місцевої де�
мократії введено Указом
Президента України "Про
Європейський тиждень
місцевої демократії"
№922/2007 від 27 верес�
ня 2007 року в Україні.

Тиждень передбачає
одночасне проведення
національних і місцевих
заходів в усіх країнах�чле�
нах Ради Європи з метою
активізації процесів роз�
повсюдження інформації
щодо принципів та досяг�

нення місцевої і регіо�
нальної демократії в Єв�
ропі, сприяння обізнанос�
ті громадян щодо можли�
востей вирішення питань
місцевого значення та їх
залучення до прийняття
управлінських рішень.

При вступі до Ради Єв�
ропи 1995 р. Україна взя�
ла на себе зобов'язання
щодо реалізації основних
європейських принципів
місцевого і регіонального
розвитку. Україною рати�
фіковано та здійснюється
імплементація усіх міжна�
родно�правових догово�
рів Ради Європи в сфері
місцевої і регіональної де�
мократії, головним з яких
є Європейська хартія міс�
цевого самоврядування.

Рада Європи вважає,
що вільне отримання ін�
формації щодо національ�

них та європейських стан�
дартів і принципів функці�
онування системи місце�
вого самоврядування та
забезпечення можливості
громадян активно брати
участь у вирішенні питань
своїх міст та регіонів є го�
ловною передумовою
здійснення ефективного
та демократичного управ�
ління на місцях. 

Загалом процес євроін�
теграції потребує політич�
ної волі та значних зусиль
на центральному рівні, а
також належного рівня
сприйняття та розуміння і
безпосередньої роботи на
рівні громад та регіонів.

Місія Європейського
тижня місцевої демократії
полягає в проведенні в
містах та регіонах всієї
Європи інформаційно�
роз'яснювальних кампа�
ній стосовно принципів
функціонування націо�
нальних органів самовря�
дування та залучення до
цього процесу громадян;
європейських стандартів
та кращих практик місце�
вого і регіонального роз�
витку; ролі та інструментів
інституцій спільної Євро�
пи в процесі зміцнення
демократії на місцях. 

МІСЦЕВИМ ДЕМОКРМІСЦЕВИМ ДЕМОКРААТІЯМ %ТІЯМ %
ЄВРОСТЄВРОСТАНДАРТИАНДАРТИ

Європейський тиждень місцевої демок%

ратії цього року в Україні проходить з 14 по 20

жовтня. Його проведення було започатковане Ра%

дою Європи 15 жовтня 2007 року. Відтоді Євро%

пейський тиждень місцевої демократії є щорічною

загальноєвропейською кампанією. Рішення щодо

започаткування Європейського тижня місцевої

демократії міститься у Рекомендації 238 (2007)

Конгресу місцевих і регіональних влад Ради 

Європи, яку ухвалено 1 червня 2007 року.

Що стосується Боярки, приємно
констатувати, що навіть у таких
скрутних умовах комунальники на�
магаються хоч якось "залатати"
дірки на основних дорогах міста.

З огляду на вищесказане, пропо�
нуємо коментар начальника КП
"Боярське головне виробниче уп�
равління житлово�комунального
господарства" Вадима Богуслав�
ського:

� Наше підприємство відповідає
за ремонт тих доріг, які знаходять�
ся на балансі міста. Впродовж пер�
шого півріччя по мірі надходження
коштів ми проводили ямковий ре�
монт головних доріг міста: частини
вулиці Садової, круг на початку ву�
лиці Білогородської, а також по ву�
лицях Маяковського, 50 років Жов�

тня, Молодіжній, Богдана Хмель�
ницького, 40 років Жовтня та час�
тково вулиць Шевченка і Жовтне�
вої.

У другому півріччі через фактич�
ну відсутність коштів темпи робіт
знизилися. У серпні було розпоча�
то ремонт ділянки дороги та спо�
рудження парковки біля гімназії по
вулиці Сєдова. Ці роботи загаль�
мувалися через затримку з над�
ходженням коштів з Держказна�
чейства. 

Нещодавно проведено ямковий
ремонт по вул. Молодіжній, Гоголя,
Хрещатик, було використано 6
тонн асфальту. Принагідно хочу
подякувати автоперевізникам, які
працюють на території міста, за
допомогу у виконанні цих робіт.

РЕМОНТ ДОРІГ ТРИВАРЕМОНТ ДОРІГ ТРИВАТИМЕТИМЕ

% Вікторе Анатолійови%

чу, відомо, що в Боярці

розроблено міські захо%

ди сприяння встановлен%

ню індивідуального опа%

лення на 2013%2015 рр.

Що потрібно знати бояр%

чанам перед тим, як бра%

тися за цю доволі копітку

справу?

� Перехід на індивідуаль�
не опалення � це і справді
недешева справа. Але в
результаті споживач отри�
мує, перш за все, комфор�
тні умови проживання. То�
му встановлення індивіду�
ального опалення перед�
бачає удосконалення всієї
системи опалення. Це
призведе до зменшення
витрат та втрат енергоно�
сіїв у ЖКГ. Саме з цією ме�
тою було розроблено прог�
раму заходів, яка була зат�
верджена рішенням сесії
Боярської міської ради 25
квітня цього року. Адже
міська влада зацікавлена у
переведенні на індивіду�
альне опалення багато�
квартирних будинків.

% Які, на Ваш погляд,

існують проблеми, що

не дозволяють нині

якісно утримувати теп%

лозабезпечуюче госпо%

дарство та надавати на%

селенню послуги з опа%

лення?

� Діючі тарифи не забез�
печують покриття витрат
комунального підприємс�
тва. Ще й до всього відсут�
ній дієвий механізм стяг�
нення заборгованості з на�
селення за послуги.

Існує цілий комплекс
проблем, пов'язаних з
функціонуванням теплово�
го господарства. Зокрема
це: хронічне недофінансу�
вання капітального ремон�
ту котелень та котельного
обладнання; недостатність
залучення у галузь інвести�
цій та обігових коштів. Усе
це свідчить про наявність
системної кризи в галузі та
про міжгалузевий характер
проблем. 

На мою думку, реалізацію
програми міських заходів
можна розглядати як певні
кроки у напрямку прове�
дення реформи галузі.

Рішенням сесії встанов�
лено перелік першочерго�
вих заходів та визначено
черговість переведення
багатоквартирних будинків
на індивідуальне опалення.
Так, будинок № 5 по вул.
Дежньова вже готовий до
переходу на індивідуальне
опалення. 

За необхідною інформа�
цією просимо звертатися
до Боярської міської ради
(вул. Білогородська, 13,
каб. № 6) або до головно�
го спеціаліста з комуналь�
них питань Мазурця Віта�
лія Вікторовича за тел.:
40�355. 

% Ми розпочали з Ва%

ми розмову з того, що

перехід на автономне

опалення передбачає

значні фінансові вкла%

дення з боку населення.

Як планує міська влада

забезпечити доступ%

ність індивідуального

опалення для соціально

незахищених верств на%

селення? 

� Впроваджуючи в життя
інноваційні енергозберіга�
ючі технології, ми забезпе�
чуємо доступність індиві�
дуального (автономного)
опалення для незахищених
верств населення. Сам е з
цією метою передбачено
виділення з міського бюд�
жету коштів на придбання
обладнання та надання до�
помоги малозабезпеченим
родинам. 

Переведення теплоза�
безпечення в сферу при�
ватних економічних відно�
син дозволить раціонально
використовувати енерго�
носії, спростить систему
розрахунків за їх спожи�
вання, сприятиме вирішен�
ню проблем із заборгова�
ністю. Також подальше ви�
користання індивідуально�
го опалення дасть можли�
вість значно зекономити
кошти споживача. 

ВЛАДА ПІДТРИМУЄВЛАДА ПІДТРИМУЄ
ПЕРЕХІД НАПЕРЕХІД НА

ІНДИВІДУІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

В умовах невідворотного наближення

зими все більшої ваги набувають питання щодо

теплозабезпечення населення та стратегічні зав%

дання міської влади у напрямку поліпшення якості

житлово%комунальних послуг з одночасним зни%

женням нераціональних витрат.

Саме про це йшлося у розмові з профільним зас%

тупником міського голови Віктором Кухарцем.

Цей проект дасть можливість не
тільки здійснити добру справу, а й
зробити життя маленьких дітей яск�
равішим, а світ � різноманітним. Під
час благодійної акції триватиме збір
цікавих, корисних та зворушливих
книг, які напередодні Дня Святого
Миколая будуть передані сім'ям з
дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах. 

У кожного з нас була книга, яка
вразила до глибини душі, вплинула
на вибір професії, на формування
особистості, прищепила любов до
подорожей, до захоплення інозем�

ними мовами. Саме
завдяки такій книзі ба�
гато хто з нас став тим,
ким зараз є.

Якщо у Вашому житті
така книга була � Ви
щаслива людина. Але
для багатьох дітей дос�
туп до якісної та цікавої
літератури залишаєть�
ся закритим. 

Протягом наступних
місяців ми збиратиме�
мо книжки, якими  Ви
хотіли б поділитися з ін�
шими. Не важливо, де
Ви її візьмете, головне �

щоб ця книга подарувала радість
тому, хто її прочитає. 

Тематика літератури різноманіт�
на, особливо вдячні будемо за ди�
тячу та підліткову літературу, а та�
кож загальноосвітні книжки. Пропо�
нуємо Вам підписати книгу, яку да�
руєте, та побажати чогось доброго
її новому маленькому власнику.

Книжки можна приносити та над�
силати за адресою: м. Вишневе,
вул. К. Маркса, 15, інформація за
тел.: 7�28�22; (044) 507�19�10
(Тетяна Франчук).

ПОДАРУЙ ДИТИНІ КНИГУ % ПОДАРУЙ ДИТИНІ КНИГУ % 
ЗРОБИ ЧИЄСЬ ДИТИНСТВО ЯСКРЗРОБИ ЧИЄСЬ ДИТИНСТВО ЯСКРАВІШИМ!АВІШИМ!

На виконання соціальних ініціатив Президента України

Києво%Святошинський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді організовує та проводить благодійну акцію "Подаруй дитині

книжку", яка триватиме до лютого 2014 року.

12 жовтня відбувся Всеукраїн%

ський ярмарок%фестиваль на%

родної творчості "Київська зо%

лота осінь" на території ринку

“Одеський”.

Серед численних учасників фес�
тивалю Боярку представляли двічі
лауреати Міжрегіонального кон�
курсу�фестивалю баяністів, лауре�
ати Всеукраїнського конкурсу
"Класичний меридіан" � тріо викла�
дачів Боярської дитячої школи
мистецтв у складі Михайла Кашука
(баян), Ольги Кривобок (баян), Лю�
бові Савчук (контрабас). 

Високо оцінило журі в складі на�
родного артиста України, Героя Ук�
раїни Вадима Крищенка, прези�

дента фонду "Ренесанс" Тетяни
Маженіної, народних артистів Ук�
раїни Павла Дворського та Олек�
сандра Василенка сольний спів
дипломантки Молодіжно�мистець�
кого фестивалю ім. І. Коваленка,
вихованки вокально�естрадної
студії "Зорепад" Боярського бу�
динку культури Валерії Гоц (керів�
ник � Наталія Горенко). 

Високу майстерність і професіо�
налізм продемонстрували також
юні художники зі студії петриків�
ського розпису "Калина" Бояр�
ського будинку культури (керівник �
Тетяна Лисенко) Усі учасники от�
римали дипломи лауреатів фести�
валю�ярмарку.

"КИЇВСЬКА ЗОЛОТ"КИЇВСЬКА ЗОЛОТА ОСІНЬ"А ОСІНЬ"
ПОЦІНУВАЛА БОЯРЧАНПОЦІНУВАЛА БОЯРЧАН

Реалії боярського життя такі, що ямковий ремонт не всти%

гає за швидкістю, з якою руйнується асфальтне покриття наших до%

ріг. Водії та пішоходи часто скаржаться на незручності, пов'язані із

цим. Ця невтішна картина є спільною для усіх населених пунктів Ук%

раїни. Адже капітальний ремонт доріг потребує значних капіталов%

кладень з державного бюджету. 
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Участь у Форумі взяли
більше 100 школярів, 50 вчи�
телів та педагогів ВНЗ з по�
над 25 навчальних закладів
та 10 областей України: Рів�
ненської, Житомирської, Во�
линської, Луганської, До�
нецької, Полтавської, Запо�
різької, Кіровоградської, Ки�
ївської та Сумської, а також
науковці, представники 10
громадських організацій та
об'єднань, органів місцевої
влади та державних інститу�
цій у сфері охорони навко�
лишнього природного сере�
довища. Тому особливо при�
ємно, що для участі у такому
масштабному заході були
запрошені представники
Боярської ЗОШ І�ІІІ ст. № 5, а
саме: вчитель географії
Ольга Гончарук, учениці 11�А
класу Дар'я Балагура та
Людмила Скубіда .

Під час конференції та
круглого столу "Екологічна
освіта для сталого розвитку"
О. С. Гончарук презентувала
школу та виступила з допо�
віддю на тему: "Екологічні
проблеми району". 

Школярки були захоплені
цікавою та пізнавальною
програмою Форуму, особ�
ливо розмаїттям екологіч�
них майстер�класів. На за�
няттях "Лікарські рослини" та "Україн�
ський оберіг" дівчата змогли не лише
поглибити свої знання про флору рідно�
го краю, але й приготувати трав'яні сумі�
ші за власним рецептом, продегустувати
корисні для здоров'я фіто�чаї, виготови�
ти своїми руками обереги для оселі. 

Дівчата взяли участь у вікторині "Кра�
щий знавець екології", у змаганнях зі
спортивного туризму, на яких зробили
свої перші кроки в оволодінні навичками
та знаннями у сфері спортивного та зе�
леного туризму, навчилися налагоджу�
вати переправу, встановлювати намет,
орієнтуватися на місцевості за допомо�
гою компаса, розпалювати вогнище. 

Учасники Форуму обговорили та виз�
начили основні напрямки екологічної ос�

віти дітей, обмінялися досвідом щодо
найкращих навчальних практик у сфері
екологічної освіти та розробили Резолю�
цію Форуму з метою її направлення до
Секретаріату Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату та Європейської еко�
номічної комісії ООН, Міністерства осві�
ти і науки України та Міністерства еколо�
гії та природних ресурсів України. 

Повернулася наша команда з грамо�
тою "За активну участь у роботі Форуму"
та з бажанням продовжувати співпрацю
з екологічними клубами рідного краю й
України.

Наталія Хлинова, 

завідуюча бібліотекою 

Боярської ЗОШ І%ІІІ ст. № 5

"ДІТИ ЗА ДОВКІЛЛЯ:"ДІТИ ЗА ДОВКІЛЛЯ:

МАЙБУТНЄ ОБИРМАЙБУТНЄ ОБИРАЄМО МИ!"АЄМО МИ!"

9%10 жовтня 2013 року в місті Сарни Рівненської області відбувся
Всеукраїнський дитячий екологічний форум "Діти за довкілля: Майбутнє
обираємо Ми!" за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ у рамках
проекту ГЕФ ПМГ "Формування екологічної культури молоді як один з ме%
тодів боротьби зі зміною клімату". Організатором Форуму виступила Дитя%
ча громадська організація "Екологічний клуб "Паросток" та інші громадські

організації з Неурядової мережі ГЕФ ПМГ в Україні.

Серед завдань правоохоронців � по�
передити присутніх, що хибний крок
сьогодні � це перекреслені мрії та надії
у подальшому житті. Майбутнім вій�
ськовим офіцерам капітан міліції Софія
Грубюк розповіла, що зараз кожен має
зосередитися на вихованні особистої
стійкості до наркотичної спокуси, бути
поінформованим про дію та вплив нар�
котиків на психіку і організм людини.
Також вона зазначила: "Потрібно вміти
протидіяти впливу оточуючих, навчити�
ся уникати ситуацій, пов'язаних зі спо�
кусою або примусом до наркотиків". 

250 хлопчаків, а це дітвора віком
13�15 років, уважно слухали та активно
ставили питання: що таке наркоманія?
коли з'явилися наркотики? які є види
наркотиків та наслідки їх вживання? Ді�
тей ще цікавили адміністративна та

кримінальна відповідальність за збері�
гання і розповсюдження наркотиків.

У ході бесіди дівчина�міліціонер
простими, зрозумілими словами нама�
галася не залякати дітей, а дати відпо�
віді на всі запитання, роз'яснити на кон�
кретних життєвих прикладах, що відбу�
вається з молодим організмом під дією
наркотичної отрути. 

Після перегляду тележурналу МВС
України "Правда про наркотики", при�
сутні ліцеїсти зробили належні виснов�
ки: ніколи і за жодних обставин не
приймати речовини, які можуть нега�
тивно вплинути на психіку та здоров'я, і
"ти тоді позбудешся великої біди"!

Віталія Грохольська, 

Києво%Святошинський РВ 

ГУМВС України в Київській області

ПРПРАВООХОРОНЦІ ТАВООХОРОНЦІ ТА ЛІЦЕЇСТИ А ЛІЦЕЇСТИ %%

ПРОТИ НАРКОМАНІЇПРОТИ НАРКОМАНІЇ
Співробітники сектора кримінальної міліції у справах дітей Києво%

Святошинського районного відділу відвідали військовий ліцей імені Івана

Богуна. "Підлітки та наркоманія. Як вберегтися від вживання наркотиків" %

головна тема зустрічі.

На свято до рідної школи завітав
колишній її директор Віктор Яро�
вий. Він подякував педагогічному
та учнівському колективу школи за
збереження добрих традицій та по�
бажав великих успіхів вчителям та
новому поколінню учнів. 

Школярі та випускники також до�
лучилися до святкування ювілею
рідної школи. Концертні номери за
їхньою участю додали настрою
учасникам урочистостей. 

Публікуємо фрагмент вітання уч�
нів та випускників різних років на
адресу рідної школи. "Школа � це
не тільки стіни. Насамперед, це
дух, гідність, наступність поколінь.
Це � нинішні та колишні педагоги, а
також, ті, кого вже сьогодні з нами
немає. Це й вчителі�пенсіонери,
для яких найвища нагорода в житті
� успіхи колишніх вихованців, їхні
щирі слова подяки на традиційному
вечорі�зустрічі шкільних друзів, де
вони впізнають один одного, за

блиском завжди молодих очей,
незважаючи на сивину.

Боярська загальноосвітня школа
має не тільки багате минуле, твор�
че сучасне, а й широкі перспективи
розвитку у майбутньому. Впевне�
ність у завтрашньому дні ґрунтуєть�
ся на високому професіоналізмі
вчительського колективу, на бага�
торічних традиціях, сучасних мето�
диках виховання, тісній співпраці з
випускниками та батьками.

Нашій Alma�mater� 60 років!
Сьогодні ми всі ювіляри: і пер�

шокласники, і вже сивочолі колишні
учні. Це незвичайний ювілей, юві�
лей домівки поколінь. Одні навчи�
ли, інші навчились. А дехто спочат�
ку навчився сам, а згодом навчав
наступні покоління… І так день за
днем, рік за роком, десятиріччя за
десятиріччями.

Добра і щастя, творчих здобутків,
світлого майбутнього тобі, наша
шкільна домівко!"

ВДЯЧНІ УЧНІ % ВДЯЧНІ УЧНІ % 
БОЯРСЬКІЙ ЧЕТВЕРТІЙБОЯРСЬКІЙ ЧЕТВЕРТІЙ

У жовтні 2013 року Боярська ЗОШ №4 відсвяткувала своє

60%річчя. В урочистостях взяли участь педагогічний колектив, випус%

кники різних років та учні. Вітання міського голови Тараса Добрівського

зачитав його заступник Валерій Дубовецький. Він щиро привітав освітян

з Днем вчителя та побажав присутнім досягнень на професійній ниві, а

також добра та здоров'я.

На виконання вимог наказу ГУМВС
України в Київській області від 30.09.13
№ 1318 "Про організацію та проведен�
ня позачергового атестування особо�
вого складу" та виконання рішення ко�
легії МВС України від 13.09.2013 з
28 жовтня до 20 листопада 2013 року у
приміщенні Києво�Святошинського ра�
йонного відділу міліції за адресою: м.
Боярка, вул. Хрещатик, 88 відбудеться
позачергове атестування особового
складу. 

Атестування проводиться з метою
вдосконалення діяльності органів внут�
рішніх справ, підвищення ефективності
їх роботи та підтвердження професій�
ного рівня працівників відповідно до
Положення про проходження служби
рядовим і начальницьким складом ор�
ганів внутрішніх справ.

Головним завданням атестування є
оцінка ділових, професійних, особис�
тих якостей особового складу органів
та підрозділів внутрішніх справ, їх ос�
вітнього та кваліфікаційного рівня, фі�
зичної підготовки на підставі глибокого
і всебічного вивчення, визначення від�
повідності посадам, які вони обійма�
ють, а також виявлення таких працівни�
ків, які не спроможні виконувати покла�
дені на них завдання.

Дата проведення  Час проведення
28 жовтня 2013 року 10:00 год.
29 жовтня 2013 року 14:00 год.
4 листопада 2013 року 10:00 год.
8 листопада 2013 року 10:00 год.
20 листопада 2013 року      10:00 год.

Телефон довіри: (044) 401�60�88,
телефонувати з 09:00 до 18:00 

Києво%Святошинський РВ ГУМВС 

України в Київській області

АТЕСТУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ МІЛІЦІЇ
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Малеча зустрілася із земля�
ками, які пройшли крізь пекло
війни в Афганістані. Діти дові�
далися про трагічні сторінки
історії, пов'язані з війнами, в
яких брали участь воїни�інтер�
націоналісти. 

Ведучі заходу постаралися
донести до присутніх думку
про виняткову цінність люд�
ського життя та жахи, з якими
асоціюється будь�яка війна.

Перед бронзовим юнаком у
воєнній формі стояли приниш�
клі хлопчики й дівчатка з живи�
ми квітами в руках, ніби уособ�
лення мирного майбутнього
нашої країни. Уважно слухали
виступи гостей: заступника
міського голови Валерія Дубо�
вецького та голови районної
організації ветеранів Афгані�
стану Лариси Козленко. 

Гості говорили про те, що
дуже приємно бачити малень�
ких боярчан біля цього пам'ят�
ника. Їхня присутність тут свід�
чить про бажання дорослих
навчити юні покоління шанува�
ти історію власного народу та
його героїчних представників. 

Завідувачка ДНЗ Любов
Дуднікова акцентувала увагу
присутніх на тому, що у цьому
заході окрім дітей взяли
участь ще й їхні батьки, а та�
кож бабусі й дідусі. Така спів�
праця вихователів з батьків�
ською громадою на ниві патрі�
отичного та національного ви�
ховання є пріоритетною у ди�
тячому садку. Тому ці відвідини
парку та покладання квітів � це
не разова акція, а лише один із

багатьох заходів, спрямова�
них на виховання дітей у дусі

спадкоємності поколінь.
На знак поваги до подвигу

боярчан, які полягли в роки
Великої Вітчизняної війни, діти
вшанували квітами обеліск
Слави, а також вручили квіти
присутнім воїнам�афганцям,
як достойним спадкоємцям
воїнської слави наших дідів та
прадідів.

Діти � це саме життя, відтак
вони жваво реагували на все,
що відбувалося того дня біля
пам'ятника. Осінній парк всте�
лив доріжки яскравим жовтим
листям. Надувні кольорові
кульки із побажаннями та мрі�
ями малечі ніби струни натягу�

вали довгі шворки, і були гото�
ві щомиті полетіти в небо. І ось
найяскравіша мить � нехай
збуваються ваші дитячі мрії
про мир та злагоду. 

Все вище і вище піднімався в
небо яскравий букет з повітря�
них кульок, які діти довго про�
воджали очима. А дорослі �
у плямистих формах, прикра�
шених численними нагорода�
ми, милувалися дітьми, адже
саме заради них свого часу
ішли на смерть, боронили
мир. 

ДІТИ ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ ВОЇНІВ%
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

Чи бувають у війнах переможці? Відповідь на це
запитання шукали вихованці дитячого садка "Даринка".
Вони разом зі своїми батьками та вихователями на чолі із
завідуючою ДНЗ Любов'ю Дудніковою 11 жовтня прийшли
до пам'ятника воїнам%інтернаціоналістам, який 

нещодавно відкрито у парку Перемоги.

Так, під час виставки відвіду�
вачі мали змогу на власні очі
побачити як "кишенькових" де�
коративних домашніх улюблен�
ців, так і гігантських собак. Хас�
кі, бульдоги, тер'єри, чіхуахуа,
вівчарки, мопси, добермани,
ротвейлери, різеншнауцери,
тибетські мастифи, бурбулі, �
всі вони слухняно виконували
команди та "знайомилися"
один з одним.

Кожен пес має свій характер,
свої звички і є, безперечно,
повноцінним членом сім'ї � та�
ких висновків можна дійти піс�
ля розмови із власниками со�
бак. 

Як розповіла організатор
виставки, президент Бояр�
ського кінологічного клубу "Трі�
умф" Валентина Яковлева, на
виставку з'їхалося понад 230
учасників і представляли вони
понад 70 порід собак. 

Унікальну породу собаки,
єдину представницю в Україні,
привезли власники з Боярки.
Мова йде про різеншнауцера
гіганта, семимісячну Лауру.
Дивним є забарвлення її шер�
сті � колір перець з сіллю. Вона
здобула на виставці звання
кращого представника своєї
породи. 

Боярчанин Юрій Курочкін,
власник чи не найтитуловані�
шої на виставці німецької вів�
чарки 9�річної Юлвер фон
Шварц Меєр переконаний, що
собак може тримати лише лю�
дина з сильним характером та
великим терпінням. А його со�
бака є чемпіонкою України, Бі�
лорусі, Прибалтики, Росії, Гре�
ції, Італії, Болгарії та Румунії.
"Ви просто не уявляєте, що ця
собака для нас означає. Вона
дуже багато вміє робити са�
мостійно. Навіть у магазин хо�
дить сама", � говорить Юрій. 

Але можна було на виставці
побачити і представників ма�
леньких порід, які вагою трохи
менше кілограма. "Чим мен�
ший пес � тим більше в ньому
злості", � цю приказку повністю
виправдовував представник
породи російського той�
тер'єра.

Мета виставки � знайти кра�
щих з кращих. Переможців
обирали спеціально навчені
експерти, які мають статус суд�
ді: Валентина Ерлецьких з Білої
Церкви, Тетяна Борисенко з Кі�
ровограда та Наталія Баласі�
ненко з Кишинева (Молдова).
Вони і визначали переможців. 

Приємно відзначити першу

перемогу у класі "Бебі" чоти�
рьохмісячної німецької вівчар�
ки Альми з Боярки, яка стала
кращою у своєму класі. 

Присутні мали нагоду поба�
чити неймовірно велику кіль�
кість різноманітних порід со�
бак. Всі вони вправно викону�

вали команди своїх господарів
та змагалися за титул найкра�
щого представника у своєму
класі. І, зрештою, звання чем�
піона України здобула німецька
вівчарка з Києва � Yamb Von
Urban Haus, юний чемпіон Ук�
раїни двох Чемпіонатів та кан�

дидат в інтерчемпіони. 
"Кожна собака є найкращою

для свого власника. Кожна со�
бака � це навдивовижу відданий
друг для свого господаря", �
переконані усі без винятку
власники собак.

ЗМАГАЛИСЯ НАЙКРАЩІ ДРУЗІ ЛЮДИНИ
На всеукраїнську виставку собак всіх порід CAC IKU

"Боярка % 2013", яка відбулася 5 жовтня, приїхали учасники
з усієї України: Львів, Тернопіль, Кіровоград, Одеса, Жито%
мир, Луганськ, Дніпропетровськ та вся Київська область. Кі%
нологічна виставка відбувалася вже вдруге цього року за
сприяння Боярської міської ради. Цього разу було розіграно

понад сто комплектів нагород.
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06:00 Православний кален�
дар

06:05 Підсумки
06:25 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 12:00, 15:00,
18:20 Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт

06:20, 07:10, 08:10 10:35,
11:25, 23:20 Погода

06:35 "Хочу все знати"
06:45, 07:45 "Гість студії"
07:20, 08:20 Тема дня
07:25 "Країна on lіne"
07:35 "Ера бізнесу"
08:15 Огляд преси
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:40 Т/с "Таємниця старого

мосту" 
11:30 "Секрети успіху" з Н.

Городенською
12:10 Діловий світ
12:25 Книга.ua
12:55 "Як це?"
13:20 "Не вір худому куха�

рю"
13:45 "Хто в домі хазяїн?"
14:10 "Право на захист"
14:30 "Темний силует"
14:40 "Вікно в Америку"

15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросек�

тор
15:30 "Життя на рівних"
15:35 Т/с "Таємниця старого

мосту" 
16:20 Т/с "Вічний поклик" 
17:40 Діловий світ
18:05 "Агро�News"
18:45 "Фінансова перспек�

тива"
18:55 "Сільрада"
19:15 Фестиваль гумору

"Умора"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 "Хіти ХХ сторіччя"
22:55 "Трійка, Кено, Секунда

удачі"
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 "На слуху"
23:50 Д/ф "Великі битви.

Перша світова війна"
00:40 "Від першої особи"

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

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

23:55 ТСН
08:05 "Економічна правда"
09:05 Т/с "Тисяча і одна ніч"

(1)
10:45 Т/с "Сила серця"
14:45 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шури�
ка" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та пока�

рання" (1)
20:15 Т/с "Свати � 6" (1)
22:45 "Гроші"
00:10 Х/ф "Алі" (1)

05:25 Х/ф "Кактус і Олена"
(1)

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

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

09:10, 12:20 Т/с "Танці марі�
онеток"

13:45 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:45 "Чекай на мене"
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Вона не могла

інакше"
22:25 Т/с "Легальний до�

пінг" 
01:00 ПРОФІЛАКТИКА

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

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
08:55 Єралаш
09:50 Країна У
10:55 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
11:55 Зупиніть, я закоха�

лась!
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Маленькі таємни�

ці" (1)
18:00 Принцеса тут Я!
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
21:00 Країна У
22:05 Віталька
23:05 Дурнєв+1
23:45 Т/с "Секс і місто" (2)
00:25 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)

06:00 Ділові факти
06:10 Економічний інтерес
06:15 Погода
06:20 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:30 Ділові факти
07:35 Факти тижня з О. Со�

коловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.

Підсумки з К. Стогні�
єм

10:10 Анекдоти по�україн�
ськи

10:15 Т/с "Диверсант. Кінець
війни" 

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Диверсант. Кінець

війни"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Пастка" 
22:00 Четверта вежа
23:00 Свобода слова з А. Ку�

ликовим
01:00 Погода

05:30 "Чужі помилки. Випро�
бування для самот�
ньої мами"

06:15 "Все буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда

про зірок"
09:35 "Зіркове життя. Роль

ціною в життя"
10:35 Х/ф "Любов і голуби"

(1)
12:45 "Битва екстрасенсів.

Чоловіки проти жі�
нок"

15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
19:55 "Куб � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 4"
23:25 "Один за всіх"
00:50 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:45 Х/ф "Безлад в серед�

ній школі"
12:20 "Велика різниця"
13:25 "КВК"
16:00 "Вечірній квартал"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Леся Здєся"
22:25 Х/ф "Повелитель сти�

хій"
00:25 Х/ф "Пропащий�3"

05:40 Х/ф "Салон краси" (1)
07:05 Х/ф "Вторгнення" (1)
08:35 "Агенти впливу"
09:30 "Правда життя. Про�

фесія пожежний"
10:00 Х/ф "Випадок у квад�

раті 36�80" (1)
11:15 Т/с "Далекобійники"
15:10 Т/с "Білі вовки"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
21:30 "Свідок"
22:00 Т/с "Елементарно" (2)
23:00 Т/с "CSI: Маямі � 10"

(2)

00:00 Т/с "Забуті" (2)

05:10 Х/ф "Серце без зам�
ка" (1)

07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події

07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" 
09:10, 14:10, 17:20, 22:00

Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "Намисто" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Алла та Мак�
сим: мама і тато"

13:10 "Люблю! Чекаю!"
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "�Поцілуй! Нова іс�

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

раїна"
20:00 Т/с "Карпов. Сезон

другий" (1)
22:50 Х/ф "Як обікрасти

хмарочос" (2)
01:00 Х/ф "Страх" (3)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

06:00 Православний кален�
дар

06:05 Підсумки
06:25 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,

08:30, 12:00, 15:00,
18:20 Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт

06:20, 07:10, 08:10, 09:40,
11:10, 22:40, 23:20
Погода

06:35 "Хочу все знати"
06:45, 07:45 Гість студії
07:20 "Ера будівництва"
07:25 "Країна on lіne"
07:35 "Ера бізнесу"
08:15 Огляд преси
08:20 Тема дня
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Офіційна хроніка
09:45 Т/с "Таємниця старого

мосту" 
10:25 Т/с "Агент особливого

призначення" 
11:20 "Нехай Вам буде ко�

льорово!"
12:05 Діловий світ
12:20 Кордон держави
12:35 "Шеф�кухар країни"
13:25 Х/ф "Безсмертний

гарнізон"
15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросек�
тор

15:30 "Крок до зірок"
16:25 Т/с "Таємниця старого

мосту" 
17:05 Т/с "Вічний поклик" 
18:35 "Фінансова перспек�

тива"
18:45 Діловий світ
19:05 "Останнє поперед�

ження"
19:30 "Формула захисту"
19:40 Концертна програма

О. Пєскова
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Концертна програма

О. Малініна "Роман�
си"

22:55 "Трійка, Кено, Макси�
ма"

23:00, 01:00 Підсумки
23:25 "На слуху"
23:50 Д/ф "Великі битви.

Бліцкриг"
00:40 "Від першої особи"

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН

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

08:05 "Економічна правда"
09:05 Т/с "Тисяча і одна ніч"

(1)
11:25 "Російські сімейні дра�

ми"
12:30 Т/с "Брудна робота"
14:30 Т/с "Свати � 6" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та пока�

рання" (1)
20:15 Т/с "Свати � 6" (1)
22:45 "Міняю жінку � 8"
00:05 ТСН

04:35 Т/с "Дельта"
05:20 Т/с "Легальний до�

пінг"
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 12:00, 17:50
Новини

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

09:10 Т/с "Вона не могла
інакше"

11:10, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом
Каневським"

13:45 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружимося в

Україні"
16:45 Т/с "Домробітниця"
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Вона не могла

інакше"
22:25 Т/с "Легальний до�

пінг"
00:30 Х/ф "Полювання на

"Червоний Жовтень""
(2)

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

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
08:55 Єралаш
09:50 Країна У
10:55 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:50 Косметичний ремонт
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Маленькі таємни�

ці" (1)
18:00 Принцеса тут Я!
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
21:00 Країна У
22:05 Віталька
23:20 Т/с "Секс і місто" (2)
00:25 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)

06:05 Економічний інтерес
06:10 Погода
06:15 Т/с "Таксі"
06:40 Т/с "Леся+Рома"
07:15 Ділові факти
07:20 Головна програма

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

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

ськи
10:30 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:20 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
14:45 Т/с "Пастка"
16:40 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Пастка"
22:05 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:20 Х/ф "Химера" (2)
01:25 Навчіть нас жити

05:40 "Чужі помилки. Карти,
гроші, три сестри"

06:20 "Все буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 Х/ф "Кардіограма ко�

хання" (1)
11:55 Х/ф "Торкнутися неба"
13:55 "Битва екстрасенсів"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Все буде добре!"
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Врятуйте нашу сім'ю

� 2"

22:25 "Врятуйте нашу сім'ю
� 2"

23:25 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"

03:00 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:50 Т/с "Всі жінки � відь�

ми" (1)
11:45 "Орел і Решка"
12:45 Т/с "Маргоша"
13:45 "Війна наречених"
14:45 "Спеція"
15:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Хі та Ха"
22:35 "Три сестри"
23:00 "Лямур Тужур"
00:00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)

05:50 Х/ф "Випадок у квад�
раті 36�80" (1)

07:00 Х/ф "Полювання на
єдинорога" (1)

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

12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
14:45 Т/с "Під прикриттям"
16:45, 19:00, 21:30 "Свідок"
17:00 Т/с "Під прикриттям"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 9"
22:00 Т/с "Елементарно" (2)
23:00 Т/с "CSI: Маямі � 10"

(2)
00:00 Т/с "Забуті" (2)

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00

Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" 
09:10, 13:10, 17:20, 22:00

Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Карпов. Сезон

другий" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Катерина Пер�
ша"

15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с "�Поцілуй! Нова іс�

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

раїна"
20:00 Т/с "Карпов. Сезон

другий" (1)
23:45 Т/с Т/с "Ментівські

війни�6"  (1)
01:30 Х/ф "Як обікрасти

хмарочос" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1
ТЕТ

СТБ

ICTV
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06:00 Православний ка�
лендар

06:05 Підсумки
06:25 "Доброго ранку,

Україно!"
06:30, 07:00, 07:30,

08:00, 08:30,
12:00, 18:20 Нови�
ни

06:15, 07:05, 08:05,
23:15 Спорт

06:20, 07:10, 08:10,
09:25, 11:00, 23:20
Погода

06:35 "Хочу все знати"
06:45, 07:45 Гість студії
07:20, 08:20 Тема дня
07:25 "Країна on lіne"
07:35 "Ера бізнесу"
08:15 Огляд преси
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:00 Вступне слово

Прем'єр�міністра
України на засі�
данні уряду

10:15 Т/с "Агент особли�
вого призначення" 

11:10 Д/ф "Пошук Мазе�
пи"

12:10 Діловий світ
12:25 "Формула захисту"
12:35 "Світло"
12:55 "Аудієнція. Країни

від А до Я"
13:20 Х/ф "Бризки шам�

панського"

14:55 Діловий світ. Агро�
сектор

15:00 Парламентські
слухання у Вер�
ховній Раді України

18:05 Про головне
18:40 Фінансова пер�

спектива
18:50 Діловий світ
19:15 Фестиваль гумору

"Умора"
20:50 "Мегалот"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Концертна програ�

ма "Я люблю тебе,
Україно" 

22:50 "Суперлото, Трій�
ка, Кено"

23:00, 01:00 Підсумки
23:25 "На слуху"
23:50 Д/ф "Великі битви.

Битва за Брита�
нію"

00:40 "Від першої особи"

06:05 07:00 08:00 09:00
19:30 23:55 ТСН

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

08:05 "Економічна прав�
да"

09:05 Т/с "Тисяча і одна
ніч" (1)

11:25 "Російські сімейні
драми"

12:30 Т/с "Брудна робота"  
14:30 Т/с "Свати � 6" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Любов та по�
карання" (1)

20:20 Т/с "Свати � 6" (1)
21:30 Футбол. Ліга чем�

піонів. "Байєр"
(Леверкузен) �
"Шахтар" (До�
нецьк)

00:10 "Тачки � 2"

05:20 Т/с "Легальний до�
пінг"

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 17:50 Нови�
ни

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

09:10 Т/с "Вона не могла
інакше"

11:10, 12:20 Д/с "Слідс�
тво вели... з Леоні�
дом Каневським"

13:45 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружимо�

ся в Україні"
16:45 Т/с "Домробітни�

ця"
18:00 Ток�шоу "Стосу�

ється кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Вона не могла

інакше"
22:25 Т/с "Легальний до�

пінг"
00:30 Х/ф "Недоторкані"

(2)

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

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті�

ком
08:20 М/с "Шоу Гарфіл�

да" (1)
08:55 Єралаш
09:50 Країна У
10:55 Т/с "Та, що гово�

рить з привидами"
(1)

12:50 Косметичний ре�
монт

13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Маленькі та�

ємниці" (1)
18:00 Принцеса тут Я!
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
21:00 Країна У
22:05 Віталька
23:20 Т/с "Секс і місто"

(2)
00:25 Т/с "Та, що гово�

рить з привидами"
(1)

06:20 Ділові факти
06:30 Економічний інте�

рес
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти

07:45 Четверта вежа
(повтор)

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

новини з К. Стогні�
єм

10:10 Анекдоти по�укра�
їнськи

10:30 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�укра�

їнськи
13:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:40 Т/с "Пастка"
16:40 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Пастка"
22:05 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:15 Х/ф "Ронін" (2)
01:45 Кримінальний об�

лом

05:55 "Чужі помилки.
Про що мовчало
село"

06:40 "Все буде добре!"
08:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"
10:00 "Зіркове життя.

Закляті подруги"
10:55 "Врятуйте нашу

сім'ю � 2"
13:55 "Битва екстрасен�

сів"
15:00 "Звана вечеря"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна прав�

да про зірок"

20:00 "МайстерШеф � 3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф � 3"
01:40 Т/с "Доктор Хаус"

(1)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:50 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:45, 19:00 "Орел і

Решка"
12:45 Т/с "Маргоша"
13:45 "Війна наречених"
14:45 "Спеція"
15:50, 20:00 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Хі та Ха"
22:35 "Три сестри"
23:00 "Лямур Тужур"
00:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
(2)

06:00 Х/ф "Подвиг Оде�
си" (1)

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

ви"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів � 9"
14:45 Т/с "Під прикрит�

тям"

16:45, 19:00, 21:30 "Сві�
док"

17:00 Т/с "Під прикрит�
тям"

19:30 Т/с "Вулиці розби�
тих ліхтарів � 9"

22:00 Т/с "Елементарно"
(2)

23:00 Т/с "CSI: Маямі �
10" (2)

00:00 Т/с "Забуті" (2)

06:10 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00,

19:00 Події
07:30 Щиросерде зіз�

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

"Слід" (1)
10:00 Т/с "Карпов. Сезон

другий" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Кавказь�
кий бранець"

15:25 Щиросерде зіз�
нання

16:00 Критична точка
18:00 Т/с "�Поцілуй! Но�

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

Україна"
20:00 Т/с "Карпов. Сезон

другий" (1)
21:30 Футбол. Ліга Чем�

піонів "Байєр" �
"Шахтар"

23:50 Т/с "Ментівські
війни�6" (1)

01:40 Х/ф "Меркурій у
небезпеці" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

Телефон 47%079

Тут може бути

Ваша

реклама
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06:00 Православний
календар

06:05 Підсумки
06:25 "Доброго ранку,

Україно!"
06:30, 07:00, 07:30,

08:00, 08:30,
12:00, 15:00,
18:20, 01:20 Но�
вини

06:15, 07:05, 08:05
Спорт

06:20, 07:10, 08:10,
09:40, 11:10,
19:10, 23:15 По�
года

06:35 "Хочу все зна�
ти"

06:45 Гість студії
07:20, 07:40 "Країна

on lіne"
07:35 "Ера бізнесу"
07:45 Тема дня
08:15 Огляд преси
08:20 Тема дня
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Офіційна хроні�

ка
09:45 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
10:25 Т/с "Агент особ�

ливого призна�
чення" 

11:20 "Нехай Вам бу�
де кольорово!"

12:10 Діловий світ
12:25 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"
13:30 Х/ф "Невідомі

сторінки із життя

розвідника"
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Аг�

росектор
15:40 "Рояль в кущах"
16:15 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
16:55 Т/с "Вічний пок�

лик" 
18:40 Фінансова пер�

спектива
18:50 Діловий світ
19:15 Фестиваль гу�

мору "Умора"
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 "Фольк�musіc"
22:55 "Трійка, Кено,

Секунда удачі"
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Бенефіс М.

Поплавського у
Москві

06:00 07:00 08:00
09:00, 19:30 ТСН

06:45, 07:10, 08:10
"Сніданок з 1+1"

08:05 "Економічна
правда"

09:05 Т/с "Тисяча і од�
на ніч" (1)

10:55 "Російські сі�
мейні драми"

12:00 Т/с "Брудна ро�
бота"

13:00 Т/с "Свати � 6"
(1)

16:45 "ТСН. Особли�
ве"

17:10 Т/с "Любов та
покарання" (1)

20:15 "Казкова Русь"

21:00 "Хочу у ВІАгру"
23:00 Х/ф "Божевіль�

не побачення"
(1)

00:55 Х/ф "Легка по�
ведінка" (2)

05:20 Т/с "Легальний
допінг"

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

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

09:10 Т/с "Вона не
могла інакше".
Заключна серія

11:10, 12:20 Д/с
"Слідство вели...
з Леонідом Ка�
невським"

13:45 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружи�

мося в Україні"
16:45 Т/с "Домробіт�

ниця"
18:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Степфорд�

ські дружини" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійня�

та
07:30 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)

07:55 Мультик з Лунті�
ком

08:20 М/с "Шоу Гар�
філда" (1)

08:55 Єралаш
09:50 Країна У
10:55 Т/с "Та, що го�

ворить з приви�
дами" (1)

12:50, 13:20 Косме�
тичний ремонт

13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:00 Ікона стилю
20:30 Х/ф "На морі"

(2)
22:40 Тузік & Барбос

шоу
23:20 Т/с "Секс і міс�

то" (2)
00:25 Т/с "Та, що го�

ворить з приви�
дами" (1)

06:15, 07:30 Ділові
факти

06:20 Економічний ін�
терес

06:25, 01:50 Погода
06:30 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Ро�

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

чайні новини з К.
Стогнієм

10:10, 13:00 Анекдоти
по�українськи

10:25 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
14:40 Т/с "Пастка"
16:40 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
20:00 Машина часу
21:55 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
23:20 Максимум в Ук�

раїні
23:45 Х/ф "Книга Ілая"

(2)

05:35 "Чужі помилки.
Гріхи матерів"

06:20 Х/ф "Привіт від
Чарлі Трубача"
(1)

07:50 "Неймовірна
правда про зі�
рок"

09:10, 16:00 Х/ф "Ци�
ганочка з вихо�
дом" (1)

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

Новини"
18:20 "Неймовірна

правда про зі�
рок"

20:00, 22:40 "Націо�
нальне талант�
шоу "Танцюють
всі!�6"

00:10 "Куб � 4"

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:50 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:45, 19:00 "Орел і

Решка"
12:45 Т/с "Маргоша"
13:45 "Війна нарече�

них"
15:50 Т/с "Моя прек�

расна няня" (1)
17:00 "Розсміши комі�

ка"
18:00 "Звана вечеря"
20:00 "КВК"
22:40 "Велика різни�

ця"
23:40 "Хі та Ха"
00:00 Т/с "Відчайдуш�

ні домогоспо�
дарки" (2)

04:50 Т/с "Під прик�
риттям"

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 Т/с "Вулиці роз�
битих ліхтарів"

13:15 Т/с "Вулиці роз�
битих ліхтарів �
9"

15:00 Т/с "Відлуння з
минулого" (1)

16:45, 19:00 "Свідок"
17:00 Т/с "Відлуння з

минулого" (1)
19:30 Т/с "Останній

бронепоїзд"
23:30 "Легенди шан�

сону"
00:25 Х/ф "Заряджені

смертю" (2)

06:10 Т/с "Адвокат"
(1)

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Події

07:30 Щиросерде зіз�
нання

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

22:20 Т/с "Слід"
(1)

10:00, 21:00 Т/с "Кар�
пов. Сезон дру�
гий" (1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Мамо,
я шукаю тебе"

15:25 Щиросерде зіз�
нання

16:00 Критична точка
18:00 Т/с "�Поцілуй!

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

рить Україна"
00:00 Т/с "Ментівські

війни�6" (1)
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К1
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06:00 Православний
календар

06:05 Підсумки
06:25 "Доброго ранку,

Україно!"
06:30, 07:00, 07:30,

08:00, 08:30,
12:00, 15:00,
18:20 Новини

06:15, 07:05, 08:05,
23:15 Спорт

06:20, 07:10, 08:10,
09:40, 11:10,
12:25, 15:30,
23:20 Погода

06:35 "Хочу все зна�
ти"

06:45, 07:45 Гість сту�
дії

07:20 "Ера будівниц�
тва"

07:25 "Країна on lіne"
07:35 "Ера бізнесу"
08:15 Огляд преси
08:20 Тема дня
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Офіційна хроні�

ка
09:45 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
10:25 Т/с "Агент особ�

ливого призна�
чення" 

11:20 "Нехай Вам бу�
де кольорово!"

12:10 Діловий світ
12:30 Х/ф "Тегеран�

43"
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Аг�

росектор
15:35 Українська піс�

ня
16:25 Т/с "Таємниця

старого мосту" 
17:10 Т/с "Вічний пок�

лик" 
18:40 Фінансова пер�

спектива
18:50 Діловий світ
19:10 "Останнє попе�

редження"
19:30 Про головне
19:50 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
20:55 Офіційна хроні�

ка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Концертна

програма "Я
люблю тебе, Ук�
раїно" 

22:55 "Трійка, Кено,
Максима"

23:00, 01:00 Підсумки
23:25 "На слуху"
23:50 Д/ф "Великі

битви. Висадка в
Нормандію"

00:40 "Від першої
особи"

06:00 "Служба розшу�
ку дітей"

06:05, 07:00, 08:00,
09:00 ТСН

06:45, 07:10, 08:10
"Сніданок з 1+1"

08:05 "Економічна
правда"

09:05 Т/с "Тисяча і од�
на ніч" (1)

11:30 "Російські сі�
мейні драми"

12:35 Т/с "Брудна ро�
бота" 

15:35 Т/с "Свати � 6"
(1)

16:45 "ТСН. Особли�
ве"

17:10 Т/с "Любов та
покарання" (1)

19:30 "Телевізійна
служба новин"

20:15 Т/с "Свати � 6"
(1)

00:00 ТСН

05:20, 22:25 Т/с "Ле�
гальний допінг"

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

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

09:10 Т/с "Вона не
могла інакше"

11:10, 12:20 Д/с
"Слідство вели...
з Леонідом Ка�
невським"

13:45 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружи�

мося в Україні"
16:45 Т/с "Домробіт�

ниця"
18:00 Ток�шоу "Стосу�

ється кожного"
19:00 Т/с "Дельта"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Вона не

могла інакше"
00:30 Х/ф "Перехрес�

тя" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійня�

та
07:30 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунті�

ком
08:20 М/с "Шоу Гар�

філда" (1)
08:55 Єралаш
09:50, 21:00 Країна У
10:55 Т/с "Та, що го�

ворить з приви�
дами" (1)

12:50 Косметичний
ремонт

13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с "Маленькі

таємниці" (1)
18:00 Принцеса тут Я!
19:00 Моду народу
20:00 Т/с "Вісімдеся�

ті" (2)
22:05 Віталька
23:20 Т/с "Секс і міс�

то" (2)
00:25 Т/с "Та, що го�

ворить з приви�
дами" (1)

06:15, 07:40 Ділові
факти

06:20 Економічний ін�
терес

06:25 Погода
06:30 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Ро�

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

чайні новини з К.
Стогнієм

10:10, 13:00 Анекдоти
по�українськи

10:25 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
14:40 Т/с "Пастка"
16:40 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с "Пастка"
22:05 Т/с "Прокурор�

ська перевірка"
23:15 Х/ф "Нікіта" (2)
01:40 Кримінальний

облом

06:00 "Чужі помилки.
Удвох проти
всіх"

06:40, 16:00 "Все бу�
де добре!"

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

10:00 "Кохана, ми
вбиваємо дітей"

13:55 "Битва екстра�
сенсів"

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

Новини"
20:00, 22:40 "Зважені

та щасливі � 3"

01:00 Т/с "Доктор Ха�
ус" (1)

04:45 Т/с "Під прик�
риттям"

08:30 Ранковий "Сві�
док"

09:00 "Кримінальні
справи"

10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Вулиці роз�

битих ліхтарів �
9"

14:50, 17:00 Т/с "Під
прикриттям"

16:45, 19:00, 21:30
"Свідок"

19:30 Т/с "Вулиці роз�
битих ліхтарів �
9"

22:00 Т/с "Елементар�
но" (2)

23:00 Т/с "CSI: Маямі
� 10" (2)

00:00 Т/с "Забуті" (2)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:50 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
11:45, 19:00 "Орел і

Решка"
12:45 Т/с "Маргоша"
13:45 "Війна нарече�

них"
14:45 "Спеція"
15:50, 20:00 Т/с "Моя

прекрасна няня"
(1)

17:00, 21:00 "Розсмі�
ши коміка"

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

ні домогоспо�
дарки" (2)

06:10 Т/с "Адвокат"
(1)

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Події

07:30 Щиросерде зіз�
нання

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

22:00 Т/с "Слід"
(1)

10:00 Т/с "Карпов.
Сезон другий"
(1)

12:00 Ток�шоу "Нехай
говорять. Перша

любов з продов�
женням"

15:25 Щиросерде зіз�
нання

16:00 Критична точка
18:00 Т/с "�Поцілуй!

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

рить Україна"
19:50 Футбол. Ліга

Європи. "Дина�
мо" � "Тун"

23:45 Т/с "Ментівські
війни�6" (1)

01:30 Х/ф "Шакал" (2)

НТН
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БОЯРСЬКИЙ

БУДИНОК КУЛЬТУРИ
(вул. Шевченка, 82)

запрошує на роботу

ХХООРРЕЕООГГРРААФФААХХООРРЕЕООГГРРААФФАА
тел. для довідок: 050%751%21%42

Шаховий клуб 
"Еліт%інтелект"

проводить набір до нових груп.
2 та 3 листопада 2013 року об 11:00 

запрошуються школярі, які хочуть
навчитися грати у шахи 
чи поглибити свої знання.

Клуб діє на базі 
Києво�Святошинського ЦСПР,

контактний тел.: (04598) 47�182
Ареса: м. Боярка, вул. Хрещатик, 83
(територія старих корпусів Київської

обласної дитячої лікарні)

Керівник клубу: 
Фомічов Олександр Валер'янович.
Метою діяльності клубу  є  пропаганда та

популяризація гри у шахи серед школярів
м. Боярка; розвиток інтелектуального по�
тенціалу,  логічного та творчого мислення
молоді; ознайомлення юних шахістів із ба�
зовими навичками гри в шахи; організація
та проведення шахових турнірів.
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06:00, 07:00, 08:50 Пого�
да

06:05 Світ православ'я
06:45 "Моя земля � моє

право"
07:05 "Панянка та кулі�

нар"
07:30 Ток�шоу "Дружи�

на"
08:50, 09:00 Погода
09:05 "Шеф�кухар краї�

ни"
10:00 "Околиця"
10:35 Погода
10:40 "Як Ваше здо�

ров'я?"
11:40 "Крок до зірок"
12:25 "В гостях у Д. Гор�

дона"
13:25 "Золотий гусак"
13:55 Баскетбол. Чемпі�

онат України. Су�
перліга. БК "Київ" �
БК "Черкаські
Мавпи"

16:05 Погода
16:10 "Маю честь запро�

сити"
16:55 Караоке для до�

рослих
17:45 Погода
17:50 Діловий світ. Тиж�

день
18:25 Концертна програ�

ма А. Демиденка
"На відстані душі" 

20:30 "Ми хочемо, щоб
ви знали"

20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:55 "Політтеатр"
22:20 Фестиваль пісні в

Коблево
22:55 "Трійка, Кено,

Максима"
23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський вик�

лик
23:55 Ток�шоу "Дружи�

на"
01:20 Підсумки тижня

06:10 "Кохання без кор�
донів"

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

лом � 2"
11:00 "Смакуємо"
11:40 Х/ф "Було це на

Кубані"
19:30 "ТСН�Тиждень"
20:15 Х/ф "Попіл" (2)
22:15 "Світське життя"
23:20 "Що? Де? Коли? 2"
00:20 Х/ф "Ромовий що�

денник" (2)

04:50 "Велика Різниця
по�українськи�
2013"

05:35 Х/ф "Артистка" (1)
07:25 "Міжнародний

фестиваль гумору
"Юрмала""

09:25 "Школа доктора
Комаровського"

10:00 "Орел і Решка. На�
зад у СРСР"

11:00 "Осіння кухня"
12:00 Т/с "Все буде доб�

ре" 
16:10 Х/ф "Вічна казка"
18:10 Шоу "Одна роди�

на"
20:00 "Подробиці тижня"
21:30 Т/с "У саду чи на

городі" (1)
01:15 Д/ф "Валентина

Толкунова. "Буду
любити я вас зав�
жди..."

06:00 М/с "Пригоди капі�
тана Врунгеля" (1)

07:10 М/с "Ескімоска"
(1)

07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішарики.

Пін�код" (1)

09:00 Мультик з Лунті�
ком

09:40 М/с "Даша�дослід�
ниця" (1)

10:05 М/с "Вперед, Діє�
го, вперед!" (1)

10:40 М/с "Фіксики" (1)
11:15 М/ф "Мавпочки

мутанти�ніндзя"
(1)

12:20 М/ф "Правдива іс�
торія Червоної
Шапки" (1)

14:00 Х/ф "Баффі � вини�
щувачка вампірів"
(1)

15:50 Одна за всіх
16:55 Країна У
18:00 Зупиніть, я закоха�

лась!
20:00 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
22:00 ІНародний артист
00:00 Х/ф "Я все ще

знаю, що ви роби�
ли минулого літа"
(3)

05:55 Квартирне питан�
ня

06:45 Анекдоти по�укра�
їнськи

07:05 Дача
07:40 Х/ф "Татусі без

шкідливих звичок"
09:45 Козирне життя
10:15 Х/ф "Особливості

національного по�
лювання у зимо�
вий період"

11:55 Машина часу
13:50 Х/ф "Леон"
16:00 Х/ф "П'ятий еле�

мент"
18:45 Факти тижня з О.

Соколовою
19:55 Наша Russіa
20:40 ПуТЬОва країна
21:00 Головна програма
22:05 Х/ф "Широко кро�

куючи" (2)
23:50 Х/ф "Широко кро�

куючи�3. Право�
суддя одинака" (2)

01:40 Х/ф "Реванш" (2)

05:35 "Їмо вдома"
06:25 "МайстерШеф � 3"
09:00 "Все буде смачно!"
09:55 "Караоке на Май�

дані"
10:55 "МайстерШеф � 3"
13:35 "Х�Фактор � 4"
19:00 "Битва екстрасен�

сів. Чоловіки проти
жінок"

21:15 "Один за всіх"
22:30 Х/ф "Сестронька"

(1)
00:30 Х/ф "Ти � мені, я �

тобі" (1)

05:15 М/с "Роги і копита"
06:20 М/ф "Карлик Ніс"
07:45 Церква Христова
08:00 Уральські пельмені
09:50 М/ф "Астерикс у

Британії"
11:15 Співай, якщо змо�

жеш
13:20 Мачо не плачуть
13:50 Божевільний ав�

тостоп
14:50 М/ф "Ку! Кін�Дза�

Дза"
17:00 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок. Частина
1"

19:30 Війна світів. Реві�
зор проти Шефа

21:20 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок. Частина
2"

23:30 Х/ф "Сусідка по
кімнаті" (2)

01:25 Х/ф "Переростки"
(3)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:00 М/ф "Качині істо�

рії: Заповітна лам�
па" (1)

11:00 Х/ф "Хелловінтаун
2. Помста Калаба�
ра" (1)

12:30 Х/ф "Хелловінтаун
3" (1)

14:15 Т/с "Моя прекрас�
на няня" (1)

15:20 "КВК"
18:00 "Вечірній квартал"
19:45 Х/ф "Лара Крофт.

Розкрадачка гроб�
ниць" (2)

21:40 Т/с "Надприродне"
(2)

00:20 Х/ф "Студентка"
(2)

07:25 Т/с "Останній бро�
непоїзд"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Дивер�
санти. Народжені
вбивати

12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Жорстокий

спорт". Жіночі бої
14:00 "Телеклініка докто�

ра Болена"
15:05 Т/с "Таємниці

слідства � 4" (1)
19:00 Т/с "Білі вовки"
21:00 Х/ф "Полювання

на піранью" (2)
23:15 Д/с "Південь. Не�

радянський Союз"
00:15 Т/с "NCIS: полю�

вання на вбивцю �
8" (2)

07:00 Події
07:20 Т/с "Троє в Комі"

(1)
09:00 "Світ на смак"
10:00, 11:00 "Таємниці

зірок"
12:00 Т/с "Адвокат" (1)
15:00 Т/с "Квиток на

двох" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Як дві краплі
23:30 Великий футбол
01:15 Х/ф "Перехоплен�

ня" (2)
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06:00 Підсумки
06:10, 07:10, 08:55 Пого�

да
06:20 Світовий рекорд

української пісні
07:15 М. Поплавський.

Університет куль�
тури

08:15 Олімпійський вик�
лик

08:30 "Панянка та кулі�
нар"

09:00 Погода
09:05 "Життя на рівних"
09:15 "Армія"
09:30 Православний віс�

ник
09:55 Моменти життя
11:00 Концертна програ�

ма до 69�ї річниці
визволення Украї�
ни від німецько�
фашистських за�
гарбників

12:40 Х/ф "Бризки шам�
панського"

14:25 Погода
14:35 "В гостях у Д. Гор�

дона"
15:25 "Золотий гусак"
15:50 Погода
15:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�
ліга. "Шахтар" �
"Зоря" 

17:50 "Український ак�
цент"

18:20 Концертна програ�
ма А. Демиденка
"На відстані душі" 

20:25 "Кроки на Захід"
20:35 Слово регіонам
20:45 Кабмін: подія тиж�

ня
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:25 "Без цензури"
22:00 Українська пісня
22:50 "Суперлото, Трій�

ка, Кено"
23:00 Погода
23:10 Концерт "Мамо,

вічна і кохана"
01:20 Підсумки дня

06:00 "Ремонт +"
06:30 ТСН
07:30 "Великий пекар�

ський турнір"
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі Бердс"
10:05 "Світське життя"
11:15 "Чотири весілля �

1"
12:30 "Операція краса"
14:20 "Міняю жінку � 8"
15:45 "Казкова Русь"
16:15 "Хочу у ВІАгру"
18:30 "Розсміши коміка �

4"
19:30 ТСН
20:00 "Вишка"
22:10 Х/ф "Перевізник �

2" (1)
00:00 Х/ф "Три королівс�

тва: Повернення
дракона" (2)

05:40 "Шустер Lіve"
09:40 "Все для мами"
10:10 Д/ф "Валентина

Толкунова. "Буду
любити я вас зав�
жди..."

11:15 Х/ф "Артистка" (1)
13:25 Х/ф "Петрович" (1)
15:30 "Міжнародний

фестиваль гумору
"Юрмала""

18:00 Т/с "Все буде доб�
ре"

20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Все буде доб�

ре"
22:25 "Велика рРізниця

по�українськи�
2013"

23:25 Х/ф "Дівчинка" (2)
02:05 "Подробиці"

06:00 Єралаш
07:10 М/с "Ескімоска"

(1)
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики

08:35 М/с "Смішарики.
Пін�код" (1)

09:00 Мультик з Лунті�
ком

09:40 М/с "Даша�дослід�
ниця" (1)

10:05 М/с "Фіксики" (1)
10:30 Х/ф "Джек і бобове

дерево" (1)
14:25 Х/ф "Крихітка з Бе�

верлі�Хілз�2" (1)
16:10 М/ф "Правдива іс�

торія Червоної
Шапки" (1)

17:55 Х/ф "На морі" (2)
20:00 Т/с "Вісімдесяті"

(2)
22:00 Велика різниця
00:10 Т/с "Американська

історія жахів. При�
тулок" (3)

05:40 Світанок
06:45 Козирне життя
07:15 Х/ф "Хто такий Гарі

Крамб?"
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
11:05 Квартирне питан�

ня
12:05 За кермом
12:40 ПуТЬОва країна
13:05 Наша Russіa
13:25 Т/с "Майстер і

Маргарита"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні нови�

ни. Підсумки з К.
Стогнієм

19:55 Х/ф "Леон"
22:10 Х/ф "П'ятий еле�

мент"
00:55 Х/ф "Нікіта" (2)

05:45 Х/ф "Непоправний
брехун, або Казка
з хорошим кінцем"
(1)

07:00 "Караоке на Май�
дані"

07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Все буде смачно!"
10:40 "Зважені та щас�

ливі � 3"
15:10 "Національне та�

лант�шоу "Танцю�
ють всі!�6"

19:00 "Х�Фактор � 4"
22:25 "Моя правда. Анна

Гальєрс. Чужа се�
ред своїх"

23:40 "Х�Фактор � 4. Під�
сумки голосуван�
ня"

01:05 "Детектор брехні �
4"

05:10 М/с "Роги і копита"
06:15 Х/ф "Блондинка з

амбіціями"
07:45 Знайти крайнього
09:00 М'ясорупка
10:00 Війна світів. Реві�

зор проти Шефа
12:05 Шурочка
13:10 Руді
14:15 Дорослі, як діти
15:15 Вже котрий день
16:15 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Ку! Кін�Дза�

Дза"
20:00 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок: Частина
1"

22:15 Х/ф "Ця дурнувата
любов" (2)

00:30 Х/ф "Контакт"

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:00 М/с "Рожева пан�

тера і друзі" (1)
10:00 М/ф (1)
11:15 М/ф "Качині істо�

рії: Заповітна лам�
па" (1)

12:50 Х/ф "Хелловінтаун
2. Помста Калаба�
ра" (1)

14:40 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

17:30 "Орел і Решка"
18:30 "Леся Здєся"
18:50 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
20:00 "Вечірній квартал"

21:40 Т/с "Надприродне"
(2)

00:20 Х/ф "Пастка для
нареченої" (1)

07:00 Т/с "Вулиці розби�
тих ліхтарів"

11:30 "Речовий доказ".
Несуни. Ціна ризи�
ку

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

док"
13:30 "Правда життя.

Професія далеко�
бійник"

14:00 "Легенди шансо�
ну"

15:00 Т/с "Далекобійни�
ки"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства � 4" (1)

23:00 "Таємниці кримі�
нального світу"

23:30 Т/с "NCIS: полю�
вання на вбивцю �
8" (2)

01:30 Т/с "Закон і поря�
док. Злочинні на�
міри" (2)

06:10 Т/с "Ментівські
війни�6" (1)

07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф "Король

Ральф" (1)
09:15, 09:50, 19:20,

20:20, 21:20 Т/с
"Інтерни" (1)

11:00 "1 за 100 годин"
12:00 Т/с "Адвокат" (1)
15:00 Х/ф "Повір, все бу�

де добре..." (1)
17:10 Т/с "Троє в Комі"

(1)
22:20 Хто гідний більшо�

го?
23:20 Х/ф "Окреме дору�

чення" (2)
01:20 Х/ф "Нічого осо�

бистого" (2)
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ЗАПРОШЕННЯ ЗАПРОШЕННЯ 

НА СЛУЖБУНА СЛУЖБУ

Головне управління МВС України в
Київській області оголошує конкурс на

заміщення вакантної посади
державного службовця % 

спеціаліста відділу
документального забезпечення

Управління режимно%секретного 
та документального

забезпечення. 
До участі у конкурсі запрошуються

громадяни України, які мають вищу
освіту освітньо%кваліфікаційного рівня

"спеціаліст" відповідного професійного
спрямування та вільно володіють

українською мовою.
Документи особисто подаються

протягом місяця з дня опублікування
оголошення за адресою:

м. Київ, вул. Володимирська, 15,
каб.19. Довідки за тел.: (044) 271%64%68

Києво%Святошинський районний
центр соціальних  служб для сім'ї,

дітей та молоді

ОГОЛОШУЄ  НАБІР
для прийняття на посаду

фахівця
із соціальної роботи
в м. Боярка, м. Вишневе, 

с. Віта Поштова, с. Горенка.
Вимоги до претендентів: 
вища освіта за фахом "Соціальна ро%

бота", "Соціальна педагогіка", "Психо%
логія", "Соціологія" за освітньо%кваліфі%
каційним рівнем магістра, спеціаліста,
стаж роботи  за фахом не менше 1 року.

Фахівець із соціальної роботи бажано
повинен проживати в населеному пун%
кті,  який територіально належить до
відповідної міської, сільської, селищної
ради, на території якої планує працю%
вати.

Звертатися за адресою:   
Вишневе, вул. К. Маркса, 15.
Телефон для довідок: 7%28%22.

15 жовтня працівники Києво%Свято%
шинського районного центру соціаль%
них служб для сім'ї, дітей та молоді взя%
ли участь у громадському обговорені на
тему: "Влаштування дітей до інтернат%
них закладів з соціально%економічних
причин. Реалії, відповідність міжнарод%
ним стандартам та пошук кращих рі%
шень".

Метою громадського обговорення було
створення платформи для широкого роз�
гляду проблеми соціального сирітства че�
рез вплив бідності, а також надання пропо�
зицій щодо вдосконалення системи забез�
печення прав дітей та сімей в Україні відпо�
відно до міжнародних стандартів.

Серед учасників зібрання � експерти на�
ціонального та міжнародного рівнів, пред�
ставники громадських та благодійних орга�
нізацій, державних структур, навчальних
закладів.

БІДНІСТЬ % ПРИВІД ДЛЯБІДНІСТЬ % ПРИВІД ДЛЯ

СИРІТСИРІТСТВА?СТВА?

До міжнародного дня боротьби з бідністюДо міжнародного дня боротьби з бідністю

При Києво%Святошинській райдержад%

міністрації функціонує комісія з питань

захисту прав дитини, основним завдан%

ням якої є забезпечення реалізації прав

дитини на життя, охорону здоров'я, осві%

ту, соціальний захист, сімейне виховання

та всебічний розвиток.

З початку 2013 року відбулося 18 засідань
комісії з питань захисту прав дитини при Киє�
во�Святошинській райдержадміністрації, на
яких розглянуто 305 питань. Було розглянуто
питання щодо правового та соціального за�
хисту сімей з дітьми, сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, дітей�сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклу�
вання. 

Працівники служби у справах дітей та сім'ї
районної державної адміністрації оператив�
но реагують на заяви та звернення. 

Прийом громадян працівниками служби у
справах дітей та сім'ї райдержадміністрації
проводиться згідно із затвердженим графі�
ком: щосереди з 14:00 до 17:00, щоп'ятниці з
9:00 до 13:00, робота з багатодітними
сім'ями щочетверга з 9:00 до 13:00.

ЗАХИЩАЄМО ПРЗАХИЩАЄМО ПРАВА ДІТЕЙАВА ДІТЕЙ
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Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно
до ст. 9 Закону України "Про засади державної регуля�
торної політики у сфері господарської діяльності" з ме�
тою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юри�
дичних осіб, їх об'єднань повідомляє про оприлюднення
проекту регуляторного акта � проекту рішення Боярської
міської ради "Про обмеження вживання тютюнових ви�
робів на території м. Боярка"

Стислий зміст регуляторного акта.

Регуляторний акт розроблений відповідно до Зако�
ну України "Про заходи щодо попередження та змен�
шення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого
впливу на здоров'я населення", Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напо�
їв та тютюнових виробів", Кодексу України про адмі�

ністративні правопорушення, "Про місцеве самовря�
дування в Україні".

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

Спосіб оприлюднення регуляторного акта � газета
"Боярка�інформ".

Також з повним текстом проекту регуляторного акта
можна ознайомитись безпосередньо у каб. 14 Бояр�
ської міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13)
щоденно з 08:00 до 17:00 (крім вихідних) та за тел.:
40�371.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного
акта приймаються письмово протягом місяця з дня
оприлюднення регуляторного акта за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 14.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту регуляторного акта % 

рішення Боярської міської ради  "Про обмеження вживання тютюнових виробів 

на території м. Боярка"

Відповідно до Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні" повноваження щодо прийняття
рішення "Про обмеження вживання тютюнових виробів
на території м. Боярка" має Боярська міська рада .

Очікуваним результатом прийняття запропоновано�
го регуляторного акта є попередження куріння тютю�
нових виробів, зниження рівня їх вживання серед насе�
лення, обмеження доступу до них дітей, охорони здо�
ров'я населення від шкоди, що завдається їхньому
здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інваліднос�
ті, а також смертності, спричинених курінням тютюно�
вих виробів чи іншим способом їх вживання. 

Розробка проекту рішення міської ради здійснюва�
лася за принципами:

� доцільність;
� адекватність;
� прозорість;
� ефективність;
� передбачуваність;
� збалансованість.
Механізми і заходи, які забезпечують розв'язання

визначеної проблеми:
� отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб;

� підготовка відповідного проекту рішення та роз�
гляд його на сесії міської ради;

� інформування суб'єктів підприємницької діяльності
про вимоги прийнятого регуляторного акта.

Рішення міської ради "Про обмеження вживання тю�
тюнових виробів на території м. Боярка" є регулятор�
ним актом, який поширюється на широке коло осіб �
суб'єктів господарювання і є загальнообов'язковим до
застосування на території міста. Строк дії його не об�
межено коротким періодом (до внесення змін в зако�
нодавчі, нормативні акти та рішення міської ради).

Заходи з відстеження результативності регулятор�
ного акта.

Повторне відстеження результативності регулятор�
ного акта здійснюється через рік з дня набрання ним
чинності або набрання чинності більшістю його поло�
жень, але не пізніше двох років з дня набрання чиннос�
ті цього акта або більшості його положень. 

Періодичне відстеження результативності прово�
диться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з
повторного відстеження .

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Боярської міської ради 

"Про обмеження вживання тютюнових виробів на території м. Боярка"

Про обмеження вживання тютюнових виробів на території

м. Боярка

Відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тю�
тюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення",
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тю�
тюнових виробів", Кодексу України про адміністративні правопору�
шення, Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затвер�
дженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 24.07.2002 року 3218 та зареєстрованими у Мі�
ністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за №679/6967, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електрон�
них сигарет і кальянів:

1.1. у ліфтах і таксофонах;
1.2. у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
1.3. у приміщеннях та на території навчальних закладів;
1.4. на дитячих майданчиках;
1.5. у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно�оз�

доровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
1.6. у під'їздах житлових будинків;
1.7. у підземних переходах;
1.8. у транспорті загального користування, що використовується

для перевезення пасажирів;
1.9. у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
1.10. у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
1.11. у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, інших державних установ;
1.12. на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспор�

тних засобів.
2.Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, ку�

ріння тютюнових виробів:
2.1. у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм

власності;
2.2. у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення гро�

мадян;
2.3. у приміщеннях гуртожитків;
2.4.  на вокзалах.
3. Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних

споруд чи окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця
для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10 відсотків
загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані ви�
тяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюново�
го диму, а також розмістити інформацію, передбачену частиною
п'ятою цієї статті.

4. У місцях та закладах, де куріння заборонено, розміщується на�
очна інформація, яка складається із графічного знака про заборону
куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!". 

5. У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наоч�
на інформація, яка складається із відповідного графічного знака та
тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому
здоров'ю!". 

6. У закладах громадського харчування відводиться не менше 50
відсотків площі торгових залів таких закладів для обслуговування
осіб, які не курять. 

6.1. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних
споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця
для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами
для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інфор�
мацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здо�
ров'ю людини куріння тютюнових виробів.

7. У місцях для куріння має бути розміщено графічний знак з тек�
стом такого змісту: "Місце для куріння" та інформація про шкоду, яку
завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом та�
кого змісту: "Куріння шкодить Вашому здоров'ю!"

8. На час проведення масових заходів на території міста обмежити
куріння тютюнових виробів.

9. Керівникам установ, підприємств та організацій незалежно від
форми власності та підпорядкування, власникам, орендарям неру�
хомого майна (будівлі, споруди тощо) та малих архітектурних форм:

9.1. Визначити спеціальні місця для тютюнокуріння, розмістивши
наочну інформацію, передбачену пунктами 4, 5, 7 цього рішення.

9.2. Розмістити інформацію про шкоду, яку завдає здоров'ю люди�
ни куріння тютюнових виробів.

10. Керівникам установ освіти та охорони здоров'я комунальної
власності: рекомендувати керівникам освітніх та лікувальних закла�
дів інших форм власності забезпечити наявність та своєчасне онов�
лення наочної інформації про шкідливість вживання тютюнових ви�
робів, рекомендацій щодо здорового способу життя.

11. Інформувати населення про ризики, шкідливий вплив куріння
тютюнових виробів та негативні наслідки для здоров'я людини: в за�
собах масової інформації.

12. Постійно проводити широке інформування населення про
заклади та установи, які надають допомогу щодо позбавлення тютю�
нової залежності.

13. Рекомендувати Києво�Святошинському РВ ГУ МВС України в
Київській області та громадським формуванням здійснювати постій�
ний контроль за виконанням суб'єктами господарювання і громадя�
нами вимог законодавчих та нормативно�правових актів щодо об�
меження тютюнокуріння, забезпечувати притягнення порушників до
адміністративної відповідальності згідно з Кодексом України про ад�
міністративні правопорушення.

14. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни�

ка міського голови згідно з розподілом функціональних обов'язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                    ПРОЕКТ  

VІ СКЛИКАННЯ

чергова  сесія 

РІШЕННЯ № 

від    жовтня 2013 року                                                       м. Боярка

У рамках реалізації проек%
ту "Київщина без окраїн" та
реалізації проекту щодо за%
провадження державного
регулювання цін на лікарські
засоби для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою,
працівники ЦРЛ Києво%Свя%
тошинського району прово%
дять вимірювання тиску та
активний патронаж хворих
на артеріальну гіпертензію. 

Гіпертонічна хвороба � це
захворювання, яке полягає в
стійкому підвищенні артеріаль�
ного тиску. Причини виникнен�
ня захворювання точно не
встановлено, До факторів, які
сприяють виникненню гіперто�
нічної хвороби, слід віднести
тривалу емоційну напругу, по�
рушення функції ендокринних
залоз.

Сприяють розвитку захворю�
вання професії, що вимагають
великої напруги й підвищеної
уваги, а також куріння, недос�
татній сон, велике споживання
повареної солі, генетична
схильність. 

Оптимальним вважається
тиск120/80 мм рт. ст, нормаль�
ним та високо нормальним �
від130/85 до 139/89. Про гіпер�
тензію можна говорити тоді,
коли тиск вищий, ніж 140/90
(гіпертонія I ступеня). Тиск
160/100 вказує на гіпертонію ІІ
ступеня, а понад 180/110 � ІІІ
ступеня.

Характерні для перебігу хво�
роби гіпертонічні кризи � різке
підвищення артеріального тис�
ку, яке має серйозні усклад�
нення. Артеріальна гіпертонія �
одна з найбільш актуальних
проблем медицини. В Україні
зареєстровано понад 12 млн.
осіб, що страждають артері�
альною гіпертензією, і стано�
вить 30 % населення. Кожний
третій дорослий мешканець
має артеріальну гіпертензію.

66,3 % смертей українців � че�
рез хвороби системи кровообі�
гу. Щорічно в Україні вперше
виявляється понад 1 млн. жи�
телів з артеріальною гіпертен�
зією. З них постійне медика�
ментозне лікування отримують
менше половини пацієнтів.

Високий артеріальний тиск
підвищує ризик розвитку іше�
мічної хвороби серця в 3�4 рази,
порушення мозкового кровообі�
гу й інсульту � в 7 раз, приводить
до серцевої й ниркової недос�
татності, вражає судини ока.

Щорічно в Україні реєстру�
ється 50 тис. осіб з інфарктами
й 120 тис. переносять мозко�
вий інсульт. Єдиним ефектив�
ним засобом запобігання уск�
ладнень гіпертонічної хвороби
є прийом підтримуючих доз гі�
потензивних препаратів для
контролю артеріального тиску.

Щоб попередити розвиток гі�
пертонічної хвороби й зберегти
можливість видужання, дуже
важливо якомога раніше виз�
начити її виникнення. Задля
своєчасного виявлення почат�
ку розвитку хвороби, потрібно
регулярно контролювати стан
кров'яного тиску. 

28 квітня 2012 року набула
чинності Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.04.2012 № 340 "Про реа%
лізацію пілотного проекту по
впровадженню державного
регулювання цін на лікарські
засоби для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою".

Препарати можна отримати
тільки по рецепту дільничного
лікаря в певних аптеках. Згідно
з методичними рекомендація�
ми, затвердженими МОЗ Укра�
їни, лікар може виписати одно�
часно тільки місячну потребу гі�
потензивних препаратів, а зна�
чить у рамках проекту необхід�
но регулярно відвідувати діль�
ничного терапевта.

Основною метою введення
державного регулювання цін
на лікарські засоби є намаган�
ня держави збільшити трива�
лість і якість життя населення,
знизити смертність та інвалід�
ність, особливо серед людей
працездатного віку.

До пілотного проекту вклю�
чено 7 непатентованих назв ос�
новних гіпотензивних лікар�
ських засобів. Говорячи прос�
тою мовою � це хімічні формули
препаратів: лізиноприл, ена�
лаприл, бісопролол, метопро�
лол, небіволол, ніфедипін, ам�
лодипін та комбіновані лізіноп�
рил з гідрохлортіазидом, ена�
лаприл з гідрохлортіазидом, та
лізиноприл з амлодипіном.
Препарати клінічно випробува�
ні, відомі й ефективні. 

Торговельні назви їх зовсім
різні. В Україні зареєстровані
понад 200 торговельних назв,
які складаються з вищевказа�
них хімічних речовин. Очікуєть�
ся, що зниження цін на гіпотен�
зивні препарати дозволить
знизити смертність від усклад�
нень гіпертонічної хвороби на
45�50 %. 

Ефективне медикаментозне
лікування, ведення здорового
способу життя з необхідним
рівнем фізичної активності,
підтримка оптимальної маси ті�
ла, відмова від куріння й вжи�
вання алкоголю, контроль рів�
ня холестерину в крові поліп�
шить якість життя й зменшить
ризик розвитку гіпертонічної
хвороби та її ускладнень.

Ми рекомендуємо Вам не
займатися самолікуванням, а
довірити своє здоров'я квалі�
фікованим фахівцям � лікарям.

Т. В. Принципал, 
дільничний терапевт 

поліклініки ЦРЛ
Києво%Святошинського р%ну

АА РТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТОНІЯ ОНІЯ 

Й ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

-- Медична служба Києво�Святошинського району інформує
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У приміщенні Боярської

міської бібліотеки для дітей

відбувся захід, присвяче%

ний Дню українського ко%

зацтва, яке святкують 14

жовтня, на Покрову Пресвя%

тої Богородиці.

На зустріч до читачів бібліо�
теки, учнів Боярської ЗОШ № 3
прибули шановні гості � сучас�
ні козаки на чолі з головою Ра�
ди старійшин Козацької Січі
"Всеукраїнського об'єднання
вільних козаків" Миколою Пан�
телійовичем Макухою.

Діти підготували до свята і
вірші, і пісні. Не обійшлося і
без приємних сюрпризів � ве�
селі розваги та конкурси.
Хлопцям довелося наввипе�
редки їсти куліш, ліпити варе�
ники, "взувати" товаришів,
танцювати гопак.

Від імені міського голови та
виконавчого комітету Бояр�
ської міської ради всіх присут�
ніх привітав заступник місько�
го голови Валерій Дубовець�
кий. Він з інтересом спостері�
гав за тим, що відбувається.
"Я побачив веселих та мотор�
них козачат, дітей, які люблять
Україну. Тож щиро зичу усім
учасникам сьогоднішньої зус�
трічі козацького здоров'я, си�
ли духу, творчої наснаги та ус�
піхів", � підкреслив Валерій
Михайлович.

Головною подією заходу
стала посвята юних козачат у
джури. Цю почесну місію ви�
конав генерал�лейтенант
Всеукраїнського об'єднання
вільних козаків Микола Маку�
ха. За традицією, юні козача�
та стали на одне коліно, а тим
часом Микола Пантелійович
посвятив їх козацькою шаб�
лею. Поцілувавши шаблю та
знамено, хлопчаки стали джу�
рами та отримали про це від�
повідні документи � Універса�
ли.

Мистецтво, особливо глибоко на�
родне, отримане у спадок через поко�
ління від дідів�прадідів � явище не�
просте, загадкове, в чомусь навіть міс�
тичне. Відтак не дивно, що у кожного �
свій шлях до нього.

Два Романи:

глина і людина

Боярчанин Роман
Бондаренко з ди�
тинства мав хист до
малювання, зай�
мався в художніх
гуртках. 

Та доля склалася
так, що його життє�
вий шлях не був
пов'язаний з твор�
чістю. Принаймні аж
до 2010 року, коли
він випадково ді�
знався, що на тери�
торії Видубицького
монастиря знахо�
диться школа гон�
чарства. Саме з
цього року й почалося його відкриття
прадавнього народного мистецтва і…
самого себе! Познайомившись із зас�
новниками школи та викладачами, по�
чав вчитися техніці та самим принци�
пам гончарства. Мабуть, саме тоді й
прийшло розуміння, що гончарство �
це не стільки ремесло виготовлення
посуду, скільки можливість реалізувати
свій власний творчий потенціал. Нас�
лідком чого стало… Втім, про це пан
Роман розкаже сам:

� Сідаючи за гончарний круг й розпо�
чинаючи роботу над черговим виро�
бом, керуюся не лише практичною ме�
тою використання цього виробу, а й

тим, щоб самим своїм естетичним виг�
лядом він дарував людям радість. Са�
мим лише простим копіюванням нічого
не досягнеш.  Тому й довелося винайти
свій індивідуальний декоративний
стиль, який вдосконалюю впродовж

останніх років. Можливість займатися
гончарством у мене з'явилася понад
десять років тому, коли я переїхав з Ки�
єва до Боярки і придбав тут приватний
будинок.

Родина Романа Іллюші � жителя Крю�
ківщини � велика і дружна: батько, ма�
ти, брати Сергій та Володимир, дружи�
на та син Назар. А творчість � своєрід�
на візитівка цієї родини. Адже батько
Романа пише вірші, мати � гарно спі�
ває. Та шлях до власної творчості у па�
на Романа був непростий.

Після закінчення школи захопився
Роман Іллюша новітніми технологіями і
вступив до Київського коледжу місько�

го господарства Академії муніципаль�
ного управління, де й отримав базову
вищу освіту за спеціальністю "Автома�
тизація та комп'ютерно�інтегровані
технології". Щоправда, знайти після
закінчення коледжу роботу за фахом
так і не зміг, тож за короткий шлях ос�
воїв багато робітничих професій, прой�
шовши шлях від електрика до майстра
бригади по євроремонту.

Щодо творчості, то захопився спо�
чатку пан Роман роботою з деревом, і
лише впродовж останніх трьох років �
гончарством. 

"Гончарство � це не моя професія, це
мій стиль життя і… повернення до ди�
тинства, � схвильовано говорить пан
Роман. � А ще солодкі чари творення.
Ви лише уявіть: береш безформний
шмат звичайної глини, вкладаєш в ньо�

го свою душу � і раптом з'являється річ �
корисна і красива, тепла, рідна, жива! І
радість від того, що люди, які брати�
муть її до рук, відчуватимуть це. 

Свідченням професійної майстер�
ності Романа Іллюші є його неоднора�
зова участь у виставках та ярмарках,
проведення майстер�класів з гончарс�
тва, а також самі роботи, які були пред�
ставлені у Боярському краєзнавчому
музеї. 

На задекорованих звичайною мішко�
виною та вишиваними рушниками під�
ставках та й просто на підлозі � розма�
їття глечиків і полумисків, підсвічників,
світильників та свищиків, куманців, ма�
кітр та іншого глиняного посуду! По�
заздрить не лише господиня, а й веле�
людний ярмарок! Як нагадування про
ту основу, з якої, власне, й почалося
життя. Адже, як стверджує біблійна ле�
генда, саме з глини створив Творець
першого чоловіка і вдихнув у нього
творчу душу…

Святі образи від Марії

А над тим розмаїттям глиняних ше�
деврів � образи! Ікони "Семистрільна",

"Володимирська Божа Матір" та "Ка�
занська Божа Матір", "Господь Вседер�
житель", "Таємна вечеря"… Поряд �
Господь, Мадонна з дитям на руках,
Святий Микола Чудотворець і Святе сі�
мейство. І все це � в оточенні наших
рідних квітів. Від соняшників до маків
все іскриться, виграє яскраво й різно�
барвно, бо ж не простими нитками ви�
шите, а бісером!

Авторка того вишитого іконостасу �
Марія Марчук з Крюківщини. Після за�
кінчення Крюківщинської школи життє�
ві дороги привели Марію спочатку до
ВПУ №45, а потім � до Українського
державного університету харчових тех�
нологій, де вона отримала спеціаль�
ність бухгалтера. Але бажання творити
жило в серці Марії, а улюблене захоп�
лення � вишивка � поступово перерос�

ло у творчість. 
Вишивати па�

ні Марія навчи�
лася ще у
шкільному гур�
тку. Поступово
н а б и р а л а с я
досвіду у виши�
ванні хрести�
ком та бісером.
А дебютом Ма�
рії Марчук як
майстрині�ви�
ш и в а л ь н и ц і
стала участь у
Міжнародному
фестивалі "Зір�
ковий берег". 

З відкриттям
к о л е к т и в н о ї
виставки мит�
ців привітали
заступник місь�
кого голови Бо�

ярки Валерій Дубовецький, боярські
художники Олександр Малінченко та
художник�графік Володимир Відереч�
ко, майстер декоративно�прикладного
мистецтва Ніна Знова, мистецтвозна�
вець та лауреат премії імені Володими�
ра Самійленка Боярської міської ради,
заслужений журналіст України, відпові�
дальний секретар журналу "Всесвіт"
Ніна Харчук. Голова "Боярського Мис�
тецького Братства" поет Віталій Прий�
маченко вручив майстрам анкети та
запропонував їм вступити до "Братс�
тва". Та найкращим дарунком стала
пісня "Черемшина" у виконанні співач�
ки Наталії Горенко. 

Але що ж єднає представлені роботи
та їх авторів? Мабуть те, що, повертаю�
чись до витоків мистецтва власне на�
родного � гончарства та вишивки, вони
знаходять самих себе, відкривають у
творчості свою душу. А нам допомага�
ють дещо інакше поглянути на вікові
традиції рідного народу, роблячи його
історію ближчою та зрозумілішою. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИТОКІВ ЯК ВІДКРИТТЯ СЕБЕ
11 жовтня в Боярському краєзнавчому музеї відкрилася ко%

лективна виставка відразу трьох майстрів: двох гончарів % боярчанина
Романа Бондаренка та жителя Крюківщини Романа Іллюши та виши%
вальниці з тієї ж таки Крюківщини Марії Марчук.

НА ПОКРОВУ ХЛОПЦІ 
СТАЛИ ДЖУРАМИ
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І ось 5 жовтня здійснилася перша
екскурсійна поїздка � до Обухівщини.
Мета заходу доволі проста � познайо�
митися з історичними пам'ятками сусі�
дів, оглянути Обухівський районний
краєзнавчий музей, перейняти досвід
краєзнавчої роботи та й себе показати. 

По�перше, наша мандрівка виявила�
ся дуже пізнавальною, цікавою і вкрай

доцільною, аби продовжити подібні
мандри рідним краєм, адже виявило�
ся, що ми дуже мало знаємо про нашу
Київщину. По�друге, працівники Бояр�
ського краєзнавчого музею на чолі з
директором Любов'ю Кравченко, а та�
кож художники Олександр Малінченко,
Юрій Шпак, Василь Ганжуга, поети
Віталій Приймаченко, Олена Новаковська,

Володимир Токовенко та інші екскур�
санти наснажилися дивовижним пози�
тивом від Дніпрових далей на трипіль�
ських кручах, наочно побачили здобут�
ки музейної справи на Обухівщині, від�
чули оту стежину в ріднім краї і рушник
вишиваний, які оспівав незабутній Анд�
рій Малишко.

Справжнім модератором поїздки бу�
ла Олександра Приймаченко, народ�
жена в Обухові. Вона добре знає і ша�
нує його історію, культуру, адже тут по�
чинала як вихователь, вчитель, чудова
співачка народного хору.

Боярську делегацію в Обухівському
краєзнавчому музеї зустрів його ди�
ректор Юрій Корнійович Домотенко,
заслужений працівник культури Украї�
ни, журналіст, дослідник�краєзнавець і
популяризатор історії краю. У суботній
день, коли музей вихідний, він залюбки
прийшов на зустріч, аби показати 11
експозиційних залів свого дітища. Тут,
до речі, розміщені виконані Домотен�
ком дивовижні діорами "Поселення
черняхівської доби", "Обухівське ста�
роство кінця ХVІ століття", "Повернен�
ня обухівських чумаків з Криму восени
1765 року", "Освячення Нещирівської
Преображенської церкви 19 серпня
1794 року", "Обухівський ярмарок кін�
ця ХІХ � початку ХХ століття", "Трипілля:
1919 рік", "Трипільський оборонний
плацдарм: серпень 1941�го". Десятки і
десятки фігурок, введені до діорам,
мають свою образність, яскраво роз�
кривають історичні сюжети.

У музеї багато раритетних експона�
тів, присвячених, зокрема, землякам �
неперевершеному поету Андрію
Малишку та новелісту, яскравому
представникові розстріляного Відрод�
ження Григорію Косинці.

Обухівський районний краєзнавчий
музей засновано 1984 року. Розміще�
ний він у центрі міста. У 1994 році біля
музею встановлено пам'ятник урод�
женцеві Обухова, видатному поету
Андрієві Самійловичу Малишку (скуль�
птор М. Лисенко, архітектор А. Ігна�
щенко, лауреати Державної премії іме�
ні Тараса Шевченка). Продуктивна пло�
ща музейних приміщень 570 м2. Має
зали: "Оглядова", "Археологія". "Ко�
заччина", "Аграрний капіталізм", "Гро�
мадянська війна", "30�і роки ХХ століт�
тя", "Велика Вітчизняна війна". Наступ�
ні зали представляють зразки декора�
тивно�вжиткового мистецтва і народ�
них промислів. Широко представлено
творче життя краю в залі "Літературно�
мистецька Обухівщина".

Відвідали боярчани також "Музей�
садибу Андрія Малишка", що міститься
неподалік центру, проте несе всі озна�
ки сільської хати, відтворюючи побут
Обухова 1912�го, коли народився поет.
"Там юність ходила у росах до хати",
писав згодом Малишко.

Натхненні поетичним словом Ма�
лишка, боярчани читали свою поезію

на невеличкому банкеті�обіді в ресто�
рані "Над ставком". Друг Боярського
краєзнавчого музею і всього мистець�
кого братства обухівський поет, пра�
цівник районної газети Олександр
Хмельовський долучався. Як завжди,
неперевершеним виявився Володи�
мир Токовенко � майстерний поет�ім�
провізатор, він повсякчас видавав свої
перли. Залишились його поетичні ав�
тографи в кожному музеї � на велику
радість працівникам.

Нарешті ми в легендарному Трипіллі,
що дало світові трипільську культуру. 

На Київщині нині відомо понад 200
пам'яток трипільської культури, які да�
тують V�ІІІ тис. до н. е. Це залишки по�
селень та сезонних стоянок, поховань.
На честь першовідкривача трипіль�
ської культури Вікентія Хвойки біля Ки�
ївського обласного археологічного му�
зею вставлено пам'ятник.

До речі, цей музей � окрема сторінка
нашої розповіді. Модерний, охайний, з
цінним експозиціями, він заслуговує
найвищої оцінки. 

Землі Київщини зберігають пам'ять
про двадцять тисячоліть історії й від�
творюють у місцевому масштабі чи не
кожну сторінку історії України. Багата
київська земля слідами городищ, міст,
фортець часів Давньої Русі, наприклад,
наше Боярське городище. Отже, подо�
рожувати нам і подорожувати, а це �
дуже цікаво і повчально. 

Чекатимемо наступної мандрівки.
Ніна Харчук, 

заслужений журналіст України, 

фото Олени Новаковської

СТЕЖИНАМИ РІДНОГО КРАЮ
Боярське Мистецьке Братство % творча громадська органі%

зація, відома у нашому місті різними художніми засобами впливу як
на самих митців, так і на всю громаду. 

Кілька десятків членів Братства, яке постійно поповнюється нови%
ми прихильниками, активно долучаються до влаштування виставок,
проведення концертів, вечорів поезії, бардівської пісні, різних тема%
тичних презентацій, ярмарків, міських вернісажів тощо. Але здавна
мріялося розширити свої враження від знайомства з Київщиною %

духовно%історичною скарбницею України.

Довідка.

Це археологічна культура енеоліту (мід�
но�кам'яна епоха, ІV�ІІІ тис. до н. е.).
Відкрита у 90�і роки ХІХ ст. у с. Трипіл�
ля на Київщині археологом Вікентієм
Хвойкою. Поширювалась на терито�
рії: Лісостепове Правобережжя, Над�
дністров'я, Прикарпаття, пізніше �
Волинь, Степове Причорномор'я. Це
була система господарств, поселень,
які відрізнялись декоративним роз�
писом будинків. Трипільській культурі
був притаманний орнаментальний
мотив, розмальована кераміка, ве�
сільна і поховальна обрядовість.
Мешкали трипільці поблизу річок в
одно� чи двоповерхових будинках з
глини на дерев'яному каркасі прямо�
кутної форми, покритих соломою.
Трипільці винайшли плуг і колесо,
одомашнили бика і коня, навчилися
їздити верхи, освоїли ткацтво. Осно�
ва діяльності � зернове землеробс�
тво, знаряддя праці: рало, серп, зер�
нотерки, ручний дриль з каменю для
свердління. Перші в Україні почали
використовувати мідь, виплавляли і
кували її. Роди поділялися на великі
патріархальні родини. 

У рамках Молодіжного мистець%
кого фестивалю    ім. Івана Ковален%
ка на базі Києво%Святошинського
районного центру творчості молоді
"Оберіг" 16 жовтня 2013 року від%
бувся конкурс читців "Сила слова".

У ньому взяли участь 24 учасники, які
змагалися у молодшій та середній ві�
кових категоріях. Вони виконували по
одній поезії Івана Коваленка, тож ко�
жен із них намагався проявити усі свої
можливості. 

Конкурс відбувся на одному диханні.
І усі, хто мав щастя бути присутнім на
ньому, шкодували, що загалом небага�
то людей отримали таку естетичну на�
солоду від звучання дзвінких юних го�
лосів, від виразних інтонацій, від тонко
відчутої та переданої внутрішньої дра�
матургії віршів. 

Після тривалого обговорення поваж�

не журі винесло свій вердикт. Гран�прі
(премія імені Ольги Рожманової) вибо�
рола Валерія Гоц, учениця Боярської
ЗОШ І�ІІІ ст. № 1, керівник Поліна
Ярошенко.

У молодшій віковій категорії (7�13 ро�
ків) І місце посіла Крістіна Дзюбенко,
вихованка Києво�Святошинського ра�
йонного центру творчості молоді "Обе�
ріг", зразкова театр�студія "Світла хви�
ля", керівник Тетяна Скочко. ІІ місце �
Анастасія Караульна, учениця Бояр�
ської ЗОШ І�ІІІ ст. № 3, керівник Ірина
Караульна. ІІІ місце розділили: Валерія
Коваленко, КСР ЦТМ "Оберіг" на базі
Дмитрівської ЗОШ І�ІІІ ст., студія літе�
ратурно�музичної творчості "Ауровіль",
керівник Володимир Бубир та Надія
Юрчук, КСР ЦТМ "Оберіг", студія ав�
торської пісні та співаної поезії, керів�
ник Володимир Вишняк.

У середній віко�
вій категорії (14�
18 років) І місце
розділили: Марія
Лахтадир, Бояр�
ська ЗОШ І�ІІІ
ст. № 2, Микола
Жуков, КСР
ЦТМ "Оберіг"
на базі Дмит�
рівської ЗОШ І�
ІІІ ст., студія лі�
тературно�музичної творчості "Ауро�
віль", керівник Володимир Бубир. ІІ
місце � Марина Чорна, Боярська ЗОШ
І�ІІІ ст. № 1, керівник Леся Біленко. ІІІ
місце розділили: Катерина Лисенко,
КСР ЦТМ "Оберіг", зразкова театр�сту�
дія "Світла хвиля", керівник Тетяна
Скочко, Марія Кудрявцева, Боярська
ЗОШ І�ІІІ ст. № 3, керівник Вікторія

Кучеренко та Даніїл Барабальчук, КСМ
ЦТМ "Оберіг", зразкова театр�студія
"Світла хвиля", керівник Тетяна Скочко.

19 жовтня 2013 року на базі Києво�
Святошинського районного центру
творчості молоді "Оберіг" відбудеться
вокальний конкурс "Осіння пісня". 

ЗНОВ ЗАЗВУЧАЛО СЛОВО КОВАЛЕНКА
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ТТааккооїї  ооссеенніі  щщее  ннее  ббууввааллоо  ззррооддуу..  
ППіісслляя  ддоощщіівв  ттаа  ссііррооїї  ссллььооттии

ППррииммччааллии  ррааппттоомм  ккоонніі  ззооллооттіі
ІІ  пп''ююттьь  зз  ккааллююжж  ддззввііннккуу  ссттууддееннуу  ввооддуу..  

ВВ  ууссііхх  ддеерреевв  ббааггрряянніі  ггррииввии""ккооссии,,  
ММоовв  ззааммееттіілльь  ккрруужжлляяєє  ллииссттооппаадд..  
ЦЦее  ззнноовв  ддоо  ммееннее  ззааввііттааллаа  вв  ссаадд

ДДііввччииннаа""ооссіінньь..

Тетяна ВОЛОДАЙ

Посвідчення ветерана військової служби АА № 117531, видане Київським військовим
комісаріатом  Буланову Олексію Єгоровичу, вважати недійсним.
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рінках газети.
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Замовлення 

ОВЕН

Цього тижня ви матимете можливість
оптимально виявити власні здібності й та�
ланти і отримати за це заслужену винаго�
роду. Для багатьох Овнів події ближчого
періоду стануть початком нового життє�
вого етапу.

ТЕЛЕЦЬ

Напрочуд комфортний і спокійний тиж�
день. Події розвиватимуться у потрібному
вам напрямку, жодних прикрих несподі�
ванок чи негараздів не передбачається,
отож не буде і приводів для хвилювань.

БЛИЗНЮКИ

На вас очікує напружений діловий тиж�
день, упродовж якого потрібно буде вирі�
шити чимало складних справ у доволі
стислі терміни. Отож слід максимально
сконцентруватися, щоб не припуститися
помилок.

РАК

Доволі клопіткий, але цікавий тиждень.
Вас цілковито поглине коловорот ділових
та особистих зустрічей, в ході яких на вас
чекають приємні пропозиції та привабли�
ві перспективи.

ЛЕВ

Доволі успішний тиждень, упродовж
якого вам вдасться залагодити чимало
важливих справ, які до цього не знаходи�
ли вирішення. Завдяки високим профе�
сійним досягненням значно поліпшиться
фінансова ситуація.

ДІВА

Наразі вам доведеться внести певні ко�
рективи у свої плани, щоб скерувати хід
подій у потрібне русло. Загалом цей час
сприятливий для вдалого вирішення важ�
ливих питань та налагодження порушених
стосунків.

ТЕРЕЗИ

Дуже щедрий на різноманітні сюрпризи
тиждень. Саме зараз можуть здійснитися
давні бажання, з’явиться можливість
здійснити те, про що найбільше мріяли.
Не втрачайте свого шансу отримати від
життя гарні подарунки.

СКОРПІОН

Насичений цікавими подіями та приєм�
ними емоціями тиждень. Успішно вирішу�
ватимуться службові та фінансові питан�
ня, особисте життя виграватиме яскрави�
ми барвами пристрасних почуттів.

СТРІЛЕЦЬ

Легкість, з якою ви досягатимете дея�
ких своїх цілей, не повинна позбавляти
вас цілеспрямованості та наполегливості
на шляху до основної мети вам доведеть�
ся зіштовхнутися з чималими перешкода�
ми, отож будьте пильними.

КОЗЕРІГ

Гарний тиждень для успішного здій�
снення давніх задумів та окреслення май�
бутніх перспектив. Ближчим часом може�
те розраховувати на стрімке кар’єрне
зростання чи вигідну партнерську пропо�
зицію.

ВОДОЛІЙ

Усі події тижня не виходитимуть за межі
чогось надзвичайного, отож особливих
тривог та емоційних сплесків не передба�
чається. Доречно присвятити цей час ду�
ховному збагаченню та розвитку внутріш�
нього світосприйняття.

РИБИ

Для вас це тиждень вагомих професій�
них здобутків та успішного здійснення за�
думів. Наразі ви зможете відкрити для се�
бе нові сфери діяльності та значно роз�
ширити коло партнерських стосунків.

ГОРОСКОП
21 жовтня � 27 жовтня

ДДДД ІІІІ ВВВВ ЧЧЧЧ ИИИИ НННН АААА %%%% ОООО СССС ІІІІ НННН ЬЬЬЬ
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО
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