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ЧЧЧЧииииттттааааййййттттееее    уууу    ннннооооммммеееерррріііі ::::

Боярська міська рада та

виконавчий комітет щиро віта�

ють завідуючого господарством

Яркового Віталія Івановича,

ювілярів міської організації

інвалідів війни та Збройних

Сил Нурищенка Володимира

Андрійовича та Циганрюка

Михайла Федосійовича; ювіля�

ра Спілки ветеранів праці

Лахтадир Марію Леонтіївну та

Гридіна Івана Архиповича з

Днем народження.

Від усієї душі бажаємо Вам

міцного здоров'я на багато

років життя, успіхів, родинно�

го щастя й добробуту, прихиль�

ності фортуни та здійснення

всіх Ваших задумів.

Нехай кожен Ваш день

наповнюється найважливіши�

ми словами, які зігріватимуть

душу, нестимуть тепло.

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ    

ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Щиро вітаємо з професій�

ним святом � Днем працівників

торгівлі.

З року в рік ви невпинно

нарощуєте обсяги товарообігу,

застосовуєте у своїй роботі нові

прогресивні технології, дедалі

повніше задовольняєте потреби

населення в якісних товарах,

наближаючи показники галузі

до міжнародних стандартів.

Нехай і надалі ваші зусилля

будуть спрямовані на забезпечен�

ня високих темпів розвитку тор�

говельної мережі, удосконалення

її інфраструктури, підтримку віт�

чизняного товаровиробника,

поліпшення якості сервісу.

Бажаю вам, шановні праців�

ники торгівлі, міцного здоров'я,

щастя, комерційного успіху,

ділової ініціативи, стабільності і

впевненості у завтрашньому дні.

Міський голова              Т. Добрівський

Секретар міськради   Л. Тарновська
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Оголошено конкурс

1.Загальні положення 
1.1. Конкурсні умови з

визначення кандидатур інве�
сторів�забудовників для
виконання комплексної
реконструкції застарілого
житлового фонду в місті
Боярка розроблено відповід�
но до Цивільного та Госпо�
дарського кодексів України,
законів України "Про місце�
ве самоврядування в Украї�
ні", "Про комплексну рекон�
струкцію кварталів (мікро�
районів) застарілого житло�
вого фонду", інших законо�
давчих актів з зазначеного
питання.

1.2. Умови регулюють
організаційні відносини,
пов'язані з порядком визна�
чення інвесторів�забудовни�
ків при проведенні ком�
плексної реконструкції квар�
талів м. Боярка та порядку
укладення інвестиційного
договору  на проведення
реконструкції відповідно до
положень.
2. Право на участь у кон�
курсі мають особи, які:
� проводять господарську

діяльність не менше одно�
го року;

� мають відповідну ліцен�
зію на здійснення робіт з
будівництва;

� не мають простроченої
заборгованості з виплати
заробітної плати, а також
заборгованості перед дер�
жавним та місцевими
бюджетами та внесків до
фондів загальнообов'язко�
вого державного соціаль�
ного страхування;

� не виробляють зброю,
алкогольні напої та
тютюнові вироби, не
здійснюють оптову та
роздрібну торгівлю заз�
наченою продукцією.
Організацією та прове�
денням азартних ігор,
обміном валюти;

� розробили та реалізують
інвестиційні проекти з
будівництва, умовами
яких передбачається
надання житла для піль�
гових категорій населен�
ня, сприяють реалізації
пріоритетних напрямів
соціально�економічного
розвитку відповідних
територій.
Перевага надається

передусім особам, які нада�
дуть пропозиції щодо рекон�
струкції кварталу, що
передбачали б соціальний
захист осіб, які мешкають
на території, що підлягає
реконструкції, та вдоскона�
лення соціально�економіч�
ної інфраструктури зазначе�
ної території.

3.Учасники конкурсу до
закінчення граничного
терміну (до 09 вересня
2008 року)  подають до
конкурсної комісії такі
документи:
� відомості про підприєм�

ство (повне наймену�
вання, місцезнаходжен�

ня, номер телефону,
прізвище та ініціали
керівника);

� бізнес�план інвестицій�
ного проекту ;

� копію Статуту та фінансо�
вий звіт за останній рік та
останній звітний період;

� довідки про відсутність
заборгованості з подат�
ків, зборів, інших
обов'язкових платежів,
внесків до фондів
загальнообов'язкового
соціального страхування
та виплати заробітної
плати;

� ескізні пропозиції рекон�
струкції мікрорайонів.
До конкурсу допускають�

ся пропозиції, які будуть
відповідати всім  вимогам
цієї документації.
4. Конкурсна комісія за
результатами розгляду
поданих матеріалів інве�
стиційних проектів прий�
має рішення про доціль�
ність надання державної
підтримки їх реалізації.

Визначення переможців
конкурсного відбору інве�
стиційних проектів здій�
снюється за такими крите�
ріями:
� строк окупності інвести�

ційного проекту;
� розмір прибутку та рен�

табельність будівництва;
� створення додаткових

робочих місць та витрати
на створення одного
робочого місця ;

� найкращі архітектурні
вирішення майбутніх
мікрорайонів.
Переможцями конкур�

сного відбору визначаються
особи, які запропонували
найкращі умови для здій�
снення інвестиційних про�
ектів.

Рішення тимчасової кон�
курсної комісії приймається
на засіданні у присутності
не менше ніж двох третин її
складу відкритим голосу�
ванням простою більшістю
голосів  і оформлюється
протоколом, що підписуєть�
ся всіма членами комісії, які
брали участь у голосуванні.
У разі рівної кількості голо�
сів, голос голови комісії  є
вирішальним.

Переможцям конкурсу
комісія видає витяг із про�
токолу. На підставі зазначе�
ного витягу укладається
договір між міською радою
та інвестором�забудовни�
ком. 

Примітка. Заявка на
участь у конкурсі рекон�
струкції застарілого
житлового фонду в районі
вулиць: I квартал: між
вул. Гоголя  та вул. Моло�
діжна прийматимуться
після  визначення судови�
ми органами рішень для
вказаної території.

Боярський міський голова
Т.Г. Добрівський

ОГОЛОШЕННЯ 

Про проведення конкурсу інвестиційних передпро�
ектних пропозицій інвестора�забудовника з комплексної
реконструкції застарілого житлового фонду  в місті
Боярка  в районі вулиць : 

I квартал: між вул. Гоголя та вул. Молодіжна;
II квартал: між вул. Б.Хмельницького, вул. Моло�
діжна, вул. Жуковського, вул. 50 років Жовтня;
III квартал: між вул. Пастернака, вул. Маяковсько�
го, вул. Б. Хмельницького, вул. Щорса відповідно 
до рішення сесії Боярської міської ради № 1381 від
08.07.2008 року.

Додаток до рішення сесії Боярської міської ради 

№ 1381 від 08.07.2007р.

КОНКУРСНІ УМОВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ КАНДИДАТУР ІНВЕСТОРІВ�ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В РАЙОНІ ВУЛИЦЬ: 

I квартал: між вул. Гоголя та вул. Молодіжна 

II квартал: між. вул. Б. Хмельницького, вул. Молодіжна, вул.Жуковського, вул. 50 років Жовтня 

III квартал: між вул. Пастернака, вул. Маяковського, вул. Б. Хмельницького, вул. Щорса

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(повне найменування організації)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(фактичне місцезнаходження)

___________, область  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
район  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
місто  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
вул  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
буд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(юридична адреса)

код ЄДРПОУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
індивідуальний податковий номер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Просимо надіслати нам перелік документів, необхідних для участі у кон�
курсі щодо залучення інвестиційних коштів для здійснення реконструкції
кварталу застарілого житлового фонду в районі вулиць: 
1 квартал: між вул. Гоголя та вул. Молодіжна;
2 квартал: між вул. Б.Хмельницького, вул. Молодіжна, вул. Жуковського,
вул. 50 років Жовтня;
3 квартал: між вул. Пастернака, вул. Маяковського, вул.Б.Хмельницько�
го, вул. Щорса.

Поштова адреса Учасника:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контактна особа:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тел./факс:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дата  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(підпис)

ЗАЯВКА
На участь у конкурсі щодо залучення інвестиційних коштів для здійснення реконструкції кварталів застарілого житлового  фонду в

районі вулиць:

1 квартал: між вул. Гоголя та вул. Молодіжна;

2 квартал: між вул. Б.Хмельницького, вул. Молодіжна, вул. Жуковського, вул. 50 років Жовтня;

3 квартал: між вул. Пастернака, вул. Маяковського, вул. Б.Хмельницького, вул. Щорса.
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Молодіжне житло

Державний фонд сприяння
молодіжному житловому

будівництву
Робота над програмою

забезпечення молоді житлом
розпочалася ще в 1992 році. Її
реалізацію взяла на себе Асо�
ціація молодіжних житлових
комплексів України, яка ство�
рила Фонд сприяння молодіж�
ному житловому будівництву. 

В 1993 році законом Укра�
їни "Про сприяння соціально�
му становленню та розвитку
молоді в Україні" були визна�
чені основні базові принципи
довгострокового житлового
кредитування молоді України. 

Починаючи з 1996 року
почався процес створення
регіональних відділень
Фонду. Першими стали обла�
сті, де діяли працездатні під�
приємства МЖК�Луганська,
Львівська, Херсонська, Хар�
ківська. 

В 1997 році на підставі
Указу Президента України та
постанови Кабінету Міністрів
України Фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву підпорядковано
Міністерству у справах сім'ї та
молоді. Кабінетом Міністрів
України затверджено поло�
ження "Про порядок надання
пільгового довготермінового
державного кредиту молодим
сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла". 

Вперше був відпрацьова�
ний цикл від укладання дого�
ворів до одержання квартири

і початку погашення позики. 
З 1998 року, коли були

виділені перші кошти на жит�
лове кредитування молоді,
Фондом надано кредитів з
державного та місцевих
бюджетів різних рівнів більше
п'яти тисячам позичальників
на загальну суму понад 300
млн.грн. 

Фондом ведеться активна
співпраця з комерційними
банками щодо впровадження
вище згаданого проекту. Вже
є перші результати � близько
сотні виданих кредитів із част�
ковою компенсацією. 

Фонд видає кредити на
будівництво та придбання
житла в містах та населених
пунктах сільського типу.
Будівництво ведеться як бага�
топоверхових житлових
будинків так і індивідуальних.
Поширення роботи регіональ�
них відділень Фонду на неве�
ликі міста, селища та села � це
не тільки один із програмних
заходів, а ще і комплексне
вирішення низки питань
підвищення ефективності
використання кредитних кош�
тів (менша вартість житла,
залучення коштів місцевих
бюджетів та матеріальних
активів на кредитування).

Забезпечення молоді жит�
лом: гострота питання
У 2007 році ДСФУ "Фонд

сприяння молодіжному жит�
ловому будівництву" працю�
вав стабільно та злагоджено.
Внаслідок цього, в кінці року з

Державного бюджету Украї�
ни на виконання Державної
програми забезпечення моло�
ді житлом були перенаправле�
ні додаткові кошти, котрі не
були використані іншими дер�
жавними програмами. 

Загалом програми забезпе�
чення молоді житлом, що
впроваджує Фонд, були про�
фінансовані на суму 178,5
млн. грн. (при запланованих
173,2 млн. грн.), що стано�
вить 103 % від загального річ�
ного плану асигнувань. 

Найбільш популярна про�
грама Фонду � надання піль�
гових довготермінових креди�
тів молодим сім'ям та одино�
ким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію)
і придбання житла � отримала
з державного бюджету 64,3
млн. грн. (план � 50 млн.
грн.). Крім того, у 2007 році
на цю програму направлено
30 млн.грн. коштів від повер�
нення раніше наданих креди�
тів молодим сім'ям, а також
залучено близько 51,5
млн.грн. за рахунок місцевих
бюджетів. Усе це дало змогу
632 молодим сім'ям та одино�
ким молодим громадянам
отримати пільгові кредити на
житло. 

Інша програма Фонду �
часткова компенсація відсот�
кової ставки кредитів комер�
ційних банків, наданих моло�
дим сім'ям та одиноким моло�
дим громадянам на будівниц�
тво (реконструкцію) і прид�
бання житла � отримала з дер�

жавного бюджету 114,2 млн.
грн. (план � 123,2 млн. грн.).
Зазначена сума дозволила
розрахуватися з боргами
перед позичальниками за
попередній період, налагоди�
ти подальше стабільне вико�
нання фінансових зобов'язань
Фонду з часткової компенса�
ції, а також укласти нові
угоди. 205 молодих сімей та
одиноких молодих громадян
скористалися цією нагодою у
2007 році. 

Таким чином, у 2007 році
за допомогою Фонду виріши�
ли житлову проблему 837
молодих сімей та одиноких
молодих громадян. 

Загалом, за період діяльно�
сті Фонду, завдяки реалізації
названих програм, понад 26
тис. молодих сімей отримали
власний дах над головою. 

Перші кроки зроблено.
Співпраця розпочалася…

Регіональним відділенням
Державної спеціалізованої
фінансової установи "Держав�
ний фонд сприяння молодіж�
ному житловому будівництву"
є Іпотечний центр в м. Києві та
Київській області. Іпотечний
центр та його генпідрядна
організація ТОВ "Укржитло�
комплекс" на початку року
звернулись до Боярської місь�
кої ради та виконавчого комі�
тету з проханням відвести
земельну ділянку для молодіж�
ного житлового будівництва у
м. Боярка. Рішення  XXVIII
сесії Боярської міської ради V

скликання друкуємо нижче.
Виконавчий комітет Бояр�

ської міської ради уклав Дого�
вір від 23.04.2008 р. № 82
про співробітництво та
соціально�економічний розви�
ток міста з ТОВ "Укржитло�
комплекс" (директор С.П.
Галушко).

Вже у другому кварталі
2008 р. ТОВ "Укржитлоком�
плекс" на виконання даного
Договору виділив на соціаль�
но�економічний розвиток
міста 400 тис. грн. Своїм
рішенням від 20.05.2008 р.
№ 67/12 виконком міської
ради направив ці кошти на:
� виготовлення техніко�

економічного обґрунту�
вання проекту "Рекон�
струкція каналізаційних
очисних споруд м. Боярка
� 25 тис. грн;

� погашення заборговано�
сті КП "Боярка�Водока�
нал" по енергоносіям �
100 тис. грн.;

� погашення заборгованості
КП ГВУ ЖКГ по енерго�
носіям � 200 тис. грн.;

� придбання матеріалів для
проведення поточних
ремонтів систем опалення
комунального житлового
фонду міста.
Тож побажаємо успіху

молодіжному житловому
будівництву у Боярці. А вико�
навчому комітету, Іпотечному
центру в м. Києві та Київській
області, ТОВ "Укржитлоком�
плекс" � плідної співпраці.

Іван Цушко

МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ В БОЯРЦІ � БУТИ!

Забезпечення об'єктів теплом передбачається від власної котельні на

газовому паливі. Джерелом питного водопостачання буде місцева водогін�

на мережа. Госппобутові стічні води будуть відводитися міською мережею

каналізації з труб, стійких до агресивних впливів з антикорозійною ізоля�

цією на очисні споруди з циклом повної біологічної очистки згідно з чинни�

ми Правилами прийому стічних вод.

Захист земель від забруднення буде забезпечено за рахунок влашту�

вання збору дощового стоку. Охорону підземних вод від забруднення

забезпечить відведення дощових і талих вод на запроектовані ЛОС, плану�

вання та асфальтування території.

При розробці проекту будуть прийняті рішення, що забезпечать вико�

нання вимог нормативних документів: ДБН В. 1.4�0.01.97, ДБН В.1.Ш2�

97, ДБН В. 1.4�02�97, ДБН 02�97, НРБУ�97.

Не передбачається застосування устаткування з іонізуючим випромі�

нюванням. Рівні шуму, вібрації відповідатимуть нормативним вимогам

ДСН 3.3.6.0037�99 та будуть визначені проектом.

Планове впровадження будівництва не потягне за собою негативних

наслідків з точки зору Закону України "Про охорону навколишнього сере�

довища" та з точки зору Закону України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення".

Зацікавлену громадськість та фізичних осіб запрошуємо до обговорен�

ня планової діяльності.
Ознайомитись з матеріалами проектних рішень можливо

щоденно протягом місяця з дня опублікування цієї Заяви за

адресою:

м.Київ, вул.Спаська, 6�Д,    тел. 8�044�496�09�77

Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спе�

ціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіж�

ному житловому будівництву" через ТОВ "УКРЖИТЛОКОМПЛЕКС",

юридична адреса:

м.Київ, 04070, вул.Спаська, 6�Д ,�  має намір у м. Боярка впрова�

дити будівництво багатоповерхового вісімдесятиквартирного жит�

лового будинку на 3 під'їзди по вул. Сєдова, 58. Площа земельної ділян�

ки � 4212,11 м.кв.,  рельєф спокійний.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Про затвердження матеріалів погодження місця розташування, та надання дозволу на скла�

дання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду Іпотечному центру в м.

Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд

сприяння молодіжному житловому будівництву".

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  № 28/1347 (витяг)

Розглянувши заяву директора ТОВ "Укржитлокомплекс" С.П.Галушко про затвердження матері�

алів погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на складання проекту

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 4212,11 м2 в довгострокову оренду термі�

ном на 49 років під будівництво багатоповерхового житлового будинку, яка розташована в м. Бояр�

ка, вул. Сєдова, 58, постанову Києво�Святошинського районного суду Київської області за № 2�а�

559/2007 року, керуючись пп.34, п.1, ч.1, ст.26, Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", ст. 12, 123, 124, 149, 151, 186 Земельного кодексу України, розглянувши висновки район�

них служб, та прийнявши до уваги надані документи �,

1. Затвердити Іпотечному центру в м. Києві та

Київській області Державної спеціалізованої фінан�

сової установи "Державний фонд сприяння молодіж�

ному житловому будівництву" надані ТОВ "Укржит�

локомплекс" технічний звіт по встановленню зовніш�

ніх меж землекористування по вул. Сєдова, 58 в м.

Боярка Києво�Святошинського району Київської

області з встановленням площі земельної ділянки під

будівництво  багатоповерхового житлового будинку

за даною адресою в розмірі 4212,11 м2 .

2. Затвердити Іпотечному центру в м. Києві та

Київській області Державної спеціалізованої

фінансової установи "Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву" надані ТОВ

"Укржитлокомплекс" матеріали погодження місця

розташування земельної ділянки під розміщення

багатоповерхового житлового будинку по вул.

Сєдова, 58 в м. Боярка Києво�Святошинського

району Київської області.

Міський голова                Т.Г. Добрівський

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

XXVIII сесія V скликання

м. Боярка                                                                                              23" квітня 2008 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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Для вирішення проблем
м. Боярка потрібний зворот�
ній зв'язок між владою і гро�
мадою. За останніх кілька
місяців боярчани  через  міс�
цеві ЗМІ� газету "Боярка�
інформ", радіо одержують
більше інформації про те, що
діється у місті, яку політику
провадить міська влада. Від�
недавна у Internet запрацю�
вав web�портал. У боярчан
з'явилась ще одна можливість
задати питання і отримати
відповідь не виходячи з дому.
Шановні боярчани! На ваші
питання  форуму відповідає
міський голова Тарас Добрів�
ський.    

� Мені дуже приємно, що
з'явилась  ще одна можли�
вість контакту із нашими
жителями. З'явився Інтер�
нет�портал, де мешканці
можуть задати питання мені,
нашим працівникам, апарату
виконавчого комітету, депу�
татському корпусу, кому�
нальним підприємствам
тощо. Отож, питання перше:

� Я прочитала у боярській
газеті про форум і вирішила
запитати: коли в районі 5
школи буде проведена цен�

тральна каналізація? До кого
ми повинні звертатись? 

� Відповідно до програми
каналізування м. Боярки,яка
була прийнята на сесії БМР в
цьому році по мікрорайону 5
школи я можу проінформува�
ти. Вам необхідно створюва�
ти вуличні комітети і зверну�
тись до КП "Боярка�Водока�
нал". На території парку
Шевченка на 50 % виконані
роботи з побудови колектор�
но�насосної станції. Проте,
потрібно  ще близько 100�
200 тис. грн., щоб  запустити
її в дію. По завершенню меш�
канцям мікрорайону можна
буде підключитись до станції.
Для цього необхідно, щоб
новостворені вуличні коміте�
ти, кооперативи, тощо звер�
нулись із заявою до КП
"Боярка�Водоканал" з про�
ханням про підключення.
Наступним етапом буде роз�
робка технічних умов та
виконання безпосередніх
робіт з підключення.   

� Как обстоят дела с выло�
вом собак в нашем городе?
Когда их станет меньше на
улицах, и занимается ли кто�
либо этим?

� Це дійсно проблема, і її
вирішенням займається
ГВУЖКГ. Такими питання�
ми  займаються тільки  спе�
ціальні служби. У нас їх
немає. Є у районі. Проте вар�
тість їхніх послуг досить доро�
га.  Але ж ми не можемо зали�
шити ситуацію  без вирішен�
ня.  Це питання  врегульову�
ється.  Хочу лише додати,  що
тварини самі по  собі на
вулицях не з'являються,  їх
туди викидають люди…

Зі слів Т. Добрівського 
записала Н. Ключник

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
Щосереди у міській раді у коридорах надзвичайно людно. Боярчани

приходять сюди з усіма своїми бідами. Цілі ланцюги черг вибудовують�

ся з надією, що  їх почують і допоможуть. Проте,  не усі з тих чи

інших причин  можуть звернутись у прийомні дні до служб БМР,

поставити питання і отримати відповіді. Комусь бракує часу, а

комусь �  здоров'я.

Новини

Навряд чи знай�
деться людина, яка
жодного разу не ско�
ристалась таким
витвором інженер�
ної думки, як ліфт.
Ці підйомні механіз�
ми давно й міцно
увійшли у наше
життя. Але, як і
будь�який механізм,
він час від часу вихо�
дить з ладу. І ось тут
не обійтися без
"лікарської допомо�
ги". Саме її і надає
відоме усім боярча�
нам МПП "Ліфт�
сервіс", директором
якого є Валентин
Вікторович Дави�
денко.

Сьогодні я знову
завітала до Валенти�
на Вікторовича з
тими ж запитання�
ми, з якими прихо�
дила раніше. Це і обговорен�
ня проблем, з якими дово�
диться стикатися у роботі, і
нестача запасних частин, і
безчинства вандалів. Я
уважно вислухала відповіді
Валентина Вікторовича, і
пропоную їх вашій увазі,
шановні читачі.

� Валентине Вікторови�
чу, давайте почнемо з най�
болючішого.

� По�перше, це вандалізм
і розкрадання обладнання.
Виносять з ліфтових кабін
деталі з кольорових металів �
мідні котушки, гальма та
алюмінієве обрамлення
кабін.

� Яких же дієвих заходів
потрібно вживати для попе�
редження руйнування ліф�
тів?

� Найперше � звернутися
до свідомості громадян. Що
й робимо. Натомість,  маємо
тільки поодинокі випадки
інформування про акти ван�

далізму.  Намагаємося вчас�
но зашкодити злочинним
діям. Але цього недостатньо.
Думаю, потрібна хоча б одна
відкрита судова справа з
такого приводу. Адже поні�
вечення ліфтів дорого обхо�
диться міському бюджету.  

По�друге, катастрофічно
не вистачає коштів для під�
тримання обладнання в
належному  стані. Гроші на
капітальний ремонт відсутні.
Сума до сплати за користу�
вання ліфтом є частиною
квартирної оплати. Проте,
подивіться яка заборгова�
ність у мешканців нашого
міста перед ЖКГ. Та й ви
неодноразово друкували спи�
ски боржників на шпальтах
міської газети А в свою чергу
БВМУЖКГ нам, відповідно,
більш ніж за 4 місяці винне
кошти. До речі, технічне
обслуговування одного ліфта
коштує не пару копійок.
Люди ж останнім часом

сплачують дуже пога�
но, а натомість хочуть
щоб працювало все
відмінно і надовго.
Ось і виходить, що
обладнання, якому
вже 15�25 років, зно�
силося. Його б поно�
вити, адже не відпо�
відає  техніці безпеки.
Умови у приміщен�
нях, де знаходяться
механізми, залежать
від стану самої будів�
лі. Стан же будівлі
контролюється і
забезпечується зусил�
лями працівників
ЖЕКу.

Найпроблемніши�
ми є будинки по вул.
Ворошилова, 26,
Гоголя, 78, Білого�
родська, 25. А буди�
нок по вулиці  Ліній�
на, 28  � це окреме
питання. Складаєть�

ся таке враження, що
живуть там байдужі до всьо�
го люди. Судіть самі: лише
минулого тижня, в середу,
ліфт зламали, в п'ятницю �
відремонтували, в понеділок
знову зламали, і в середу, об
11�й годині зламали, тієї ж
середи, о 12�й � відремонту�
вали,  о 2�й �  зламали, о 3�й
� відремонтували (в кабіні
ліфта перебувало 7 осіб і
собака).  Як кажуть, не
цінують того, що мають.
Але, на щастя, є у "нашому
арсеналі" будинки, де про�
блем з ліфтом майже немає.
Це такі, як будинок по вул.
Волгоградській, 53 a, вул.40
р. Жовтня, вул. Дежньова,
5.  І хочеться подякувати
таким мешканцям  хоча б
лише за те, що вони цінують
працю і старання інших
людей. 

Розмову вела 
Марина Смірнова

Як повідомив директор
КП "Облсвітло" Г.А. Валь�
ко, у першому півріччі
2008 року за рахунок міс�
цевого бюджету виконано
буд і в ел ь н о � м о н та ж н и х
робіт з реконструкції
мереж вуличного освітлен�
ня м. Боярка на суму
222,927 грн. по вул. Бау�
мана, Богданівська, Жовт�
нева, Східна, Зелена,
Матросова, Шевченка.

Замінено світлоточок �
100 шт.

Замінено ЛЕП � 5,22
км. В липні місяці буде
виконано робіт на суму
77,020 грн. та замінено
світлоточок в кількості 53

шт. Мереж вуличного
освітлення 3 км. по вул.
Польова, Зелений тупик та
провулок Зелений.

При проведенні рекон�
струкції міняються мережі
з голими проводами на
cамоутримні ізольовані
проводи, та світильники з
неекономічними джерела�
ми світла на світильники
сучасних модифікацій з
енергозберігаючими дже�
релами світла, що поліп�
шить надійність та якість
освітленості.

Редакція"БІ"

ТАК БАГАТО СКАЗАНО…ТАК БАГАТО

ЗРОБЛЕНО…ПРОБЛЕМА ЛИШАЄТЬСЯ

ІНФОРМАЦІЯ ВІД КП "ОБЛСВІТЛО"

Чутки про здорожчання
проїзду у маршрутних таксі,
що курсують "старою" части�
ною міста, м'яко кажучи,
збентежили пасажирів. Але
ніхто не очікував, що ста�
неться це зовсім скоро, вже у
наступному місяці. 

З 01.08.2008 року згідно
рішення виконкому Боярсь�
кої міської ради городяни
зможуть дістатися дому,
заплативши за проїзд в
маршрутному таксі:  №1
"Боярка� с\г технікум" � 1,
50 грн,  №4 "Боярка� Туб�
диспансер" � 1,25 грн. Зрозу�
міло, пасажирів турбує як
економічне обгрунтування
підвищення ціни, так і його

правомірність. 
За роз'ясненнями ми

звернулися безпосередньо до
автоперевізника, директора
ПП "Агробудтранс" Марії
Адамівни Мазуркевич. 
"Ціни на маршрутах №1, 4,
825, останній раз змінюва�
лись  08.11.2005 року. За
цей період ціна на паливо
зросла з 3,80 грн. до 7,15
грн. за 1 літр. У зв'язку зі
зростанням цін на паливно�
мастильні матеріали, запасні
частини, підвищенням міні�
мальної зарплати з 350 грн.
до 550 грн., а також з метою
покращення якості обслуго�
вування пасажирів, ціна
буде підвищена на 50 %.

Комісія міськвиконкому,
яка розглядала запит щодо
підвищення тарифів, дала
згоду на те, щоб підвищити
вартість проїзду на міських
маршрутах  №4 � до 1,25, 
№ 1 � до 1,50 грн. 

Якщо не підвищувати
тарифи, то водії маршрутних
таксі відмовляться виїжджа�
ти на маршрут,  або ж будуть
робити лише декілька рейсів
в день. Я вже не кажу про
стан доріг у "старій" частині
міста, особливо до с\г техні�
куму.  Тому ціна 1,25 грн. і
1,50 грн. є економічно і
соціально обгрунтованою".

Редакція "БІ"

ПРОЇЗД У МАРШРУТНИХ ТАКСІ  

"СТАРОЇ" БОЯРКИ ПОДОРОЖЧАВ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.10 Аграрна країна
09.20 Погода
09.25 3 х 4. Найкумедніше
домашнє відео 
09.50 У дні шкільних канікул.
М/с "Нормальний Норман" 
10.50 Ситуація
11.00 Погода
11.05 "Життя
триває".Дайджест
11.25 Д/ф "Авіньйон. Парадне
подвір'я і місце битви"
12.45 Д/с "Розкішні готелі
світу" 
13.05 Ситуація
13.10 Погода
13.15 Здоров`я
14.10 Телефільм "Соколи"
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Індиго
15.40 Д/с "Обличчя Європи�2" 
16.10 Х/ф "Мільйони"
17.50 Д/ф "Арізона, у країні
чорних вдів"
18.50 Український вимір
19.25 Ситуація 
19.30 Діловий світ
19.40 Світ спорту
19.45 Погода
19.50 Громадська варта 
20.10 "Попередження" з М.
Вереснем
21.00 Новини
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Погода
21.55 Д/ф "Рай на продаж" 
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Телефільм "Соколи"
02.05 Д/с "Розкішні готелі
світу" 
02.25 "Попередження" з М.
Вереснем
03.15 Х/ф "Мільйони"
04.55  Д/ф "Попри все �
хірургія!"
05.25 "Життя триває".
Дайджест
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 Т/с "Король�лев. Тімон і
Пумба"
07.30 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
08.35 Т/с "Давай одружимось"
09.00 Т/с "Повернення
Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.30 "Караоке  на Майдані"
11.30 Т/с "Хто в домі господар ?"
12.20 Х/ф "Прекрасна
Анжелiка"
14.30 ТСН
14.50 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
18.30 Т/с "Повернення
Мухтара"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
22.20 Т/с "День гніву"
23.30 ТСН
23.55 ТСН. Проспорт
00.00 Бокс по�справжньому.
Менні Пак`Яо � Девід Діас
01.05 Т/с "Війна вдома � 2"
01.45 Т/с "Чужа сім'я � 4"
02.30 ТСН
02.55 Т/с "Затока Доусона � 3"
03.40 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
04.30 "Документ +"
05.00 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"
05.40 Т/с "Філ з майбутнього � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу".
Південний захід Китаю
06.55 Уроки тітоньки Сови 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
07.55 Уроки тітоньки Сови 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
09.00 "Знак якості". Дитячі
сирки 
09.55 "Модний вирок"  
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Пітер Пен"
14.25 М.Жванецький, С.Альтов
та ін. у Ювілейному вечорі
А.Трушкіна 
16.05 Х/Ф "Поводир"
18.10 Новини
18.20 "Чекай на мене" 
20.00 "Подробиці"
20.25 Т/с "Вогонь кохання"

21.25 Т/с "Гончі"
22.25 Т/с "Біс у ребро" 
23.25 Х/Ф "Снайпер�3"
01.20 Т/с "Смерть на заході
сонця"
02.10 "Знак якості"
02.50 "Ключовий момент" 
03.40 Х/ф "Снайпер�3" 
05.00 "Все для тебе" 
05.35 "Уроки тітоньки Сови" 
ICTV
05.55 Служба розшуку дітей
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 Т/с "Медики"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Х/ф "Ланцюгова реакція"
11.15 Галілео
11.50 Т/с "Леся+Рома"
12.35 Каламбур
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Доктор Ху"
14.10 Х/ф "Змучені походом"
16.00 Галілео
16.35 Т/с "Бандитський
Петербург�5: Опер"
17.40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
21.00 Т/с "Майор Вєтров"
22.00 Т/с "Далекобійники"
23.00 Х/ф "Банди Нью�Йорку"
01.15 Факти. Підсумок дня
01.30 Спорт
01.35 Погода
01.40 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.10 Факти
03.25 Погода
03.30 Т/с "Даша Васильєва.
Любителька приватного
розшуку�4"
04.25 Х/ф "Горіння"

ТРК “КИЇВ”
006.00 Музична програма
06.30 Мульти�буки 
07.00 Новини�тижневик
07.30 Улюблена робота 
07.40 Мульти�буки 
08.00 Новини�спорт�тижневик
08.20 Розширене засідання
виконавчого органу Київради
09.20 Мульти�буки 
10.15 У центрі уваги
10.50 Дім живих історій
11.25 Корисна розмова
11.35 Досягти мети
12.00 В гостях у Д. Гордона.
А.Джигарханян 
13.05 Світ кіно з О. Сумською 
13.15 Х/ф "Імперія тигра"
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Полюби ворога
свого" 
16.05 Музична програма
16.30 Тиждень моди  з
Д.Шаповаловою
17.00 Новини
17.20 У центрі уваги
18.00 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський 
19.00 Громадські слухання
20.00 Новини
20.25 Міська варта 
20.40 Антологія тварин 
21.15 Медичний детектив
21.45 Відчуй силу змін 
22.00 Новини
22.20 Міська варта
22.30 Чорний квадрат
23.00 Медицина з 
І. Трухачовою 
23.10 VIP�стажер
23.35 Свіжа преса 
23.40 Медичний детектив
00.10 Музична програма
00.40 Х/ф "Мінін і
Пожарський"
02.25 НАТО. Свій чи чужий?
Голландські тюльпани та
бельгійські бомби 
03.00 Новини 
03.25 Свіжа преса
03.30 Громадські слухання 
04.30 У центрі уваги
05.00 В гостях у Д. Гордона.
А.Джигарханян

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Служба 21 або
мислити треба позитивно" 
06.30 М/с "Мій друг �
мавпочка"  
06.50 М/с "Му і ципа"
07.00 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.20 Погода
07.35 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.55 Погода
08.00 Т/с "Загублені"   
09.00 Х/Ф "Сон у літню ніч"   
11.15 Т/с "Євлампія Романова.

Слідство веде дилетант�2" 
12.25 Т/с "Триматися до кінця�2"  
13.45 М/с "Му і ципа" 
13.50 Teen Time
13.55 Т/с "Ханна Монтана"  
14.15 Побачення з мамою�3 
14.55 Teen Time
15.00 Т/с "Триматися до кінця�2" 
15.55 Т/с "Дембельский
альбом"  
16.55 Т/с "Кадети"  
17.55 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельский
альбом"  
20.20 Т/с "Кадети"  
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.20 Х/Ф "Затворник"   
00.10 Камеді клаб. Україна 
01.25 Репортер
01.35 Спортрепортер
01.40 Погода
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Х/Ф "Автофокус"  
03.25 Х/Ф "Пригоди барона
Мюнхаузена"

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни" 
08.05 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.20 "Речовий доказ"
09.55 Т/с "Суто англійські
вбивства"
12.40 Х/ф "Вулкан. гірський
вогонь"
14.45 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
16.30 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.20 Проект Леоніда
Парфьонова "Російська
Імперія". Анна Іоанівна та
Єлизавета Петрівна
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно 
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Гарпії"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 Вчасно підсумки
00.10 Бізнес�новини "Ціна
питання"
00.30 "Клуб Нічки"
02.45 Свідок
03.10 "Речовий доказ" 
03.55 "Маски�шоу"
04.50 "Наші"
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.10 "За секунду до
катастрофи"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "У пошуках пригод"  
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Кидали у грі" 
10.45 "Їмо вдома"  
11.55 "Вусолапохвіст"  
12.35 Х/ф "Високий блондин у
чорному черевику" 
14.15 Х/ф "Пагорби та
рівнини" 
16.00 Х/ф "Нерозумна зірка" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.30 Х/ф "Приходьте завтра" 
21.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.20 "Нез'ясовно, але факт" 
00.15 Т/с "Секретні матеріали" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.15 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Неш Бріджес"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Мона�вампір"
13.30 М/с "Невгамовні
привиденята" 
14.00 М/с "Сімейка Спагетті" 
14.30 М/с "Ліга правосуддя" 
15.00 М/с "Печерна братва" 
15.30 М/с "Лабораторія
Декстера" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 Жити�це добре!
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Жити�це добре!"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
006.00 Клуб 700     
06.35 Спецпроект  
07.00 Хіт� парад диких тварин     
08.00 Удаючи звіра           
09.00 Чиста наука          
10.00 Шоу Опри Уінфрі 
11.00 Жити смачно з Джеймі
Олівером   
11.35 Найсмішніша реклама 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту   
13.10 Спецпроект  
13.55 Ціна перемоги 
14.55 Країна вулканів 
15.30 Маєток сурікатів         
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея команди
Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Рептилії             
20.00 Сильні світу сього  
20.30 Чиста наука          
21.30 Красиві та жахливі        
22.30 Паранормальний Єгипет     
23.30 Шоу Опри Уінфрі   
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 Найсмішніша реклама   
01.10 Ціна перемоги 
02.00 Сильні світу сього  
02.15 "Світські хроніки"  
02.30 Спецпроект  
02.55 Країна вулканів 
03.25 Сильні світу сього  
03.40 "24 години. Життя"   
03.50 Ціна перемоги 
04.35 Спецпроект  
05.00 "Світські хроніки" 
05.20 Найсмішніша реклама  
05.40 Сильні світу сього

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
07.20 Срібний апельсин
08.00 Т/с "Клон"
09.00 Зірки гумору
10.00 Т/с "Рідні люди"  
11.00 Грошові хвилини
12.00 Щиросерде визнання
12.30 "Нова хвиля в Юрмалі �
2008"
15.00 Срібний апельсин
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.20 Спортивні події
17.25 Погода
17.30 Критична точка
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.25 Спортивні події
19.30 Погода
19.35 Т/с "Дві долі" 
20.30 "Нова хвиля в Юрмалі �
2008"
23.30 Х/ф "Перша дитина
країни"
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Т/с "Дві долі" 
05.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфільм

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.10 Аграрна країна
09.20 Погода
09.25 Муз. ua
09.55 У дні шкільних канікул.
Дитячий фестиваль "Зоряні
мости" 
10.50 Служба розшуку дітей
11.00 Ситуація
11.10 Погода
11.20 "Життя триває".
Дайджест
11.45 Д/с "Обличчя Європи�2" 
12.15 Д/с "Розкішні готелі
світу" 
12.45 Служба розшуку дітей
12.55 Ситуація
13.05 Погода
13.15 Д/ф "Арізона, у країні
чорних вдів"
14.10 Кіно. ua
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Індиго
15.40 Д/с "Обличчя Європи�2" 
16.10 Х/ф "Безвихідь"
17.50 Д/ф "Дива дикої
природи. Рідкісні тварини" 
18.50 Український вимір
19.25 Ситуація 
19.30 Діловий світ
19.40 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Всеукраїнський
молодіжний фестиваль
"Перлини сезону�2008" 
21.00 Новини
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.50 Погода
22.00 Відкрита зона д/ф
"Гуцулики"
22.35 "Світське життя" з
К.Осадчою
22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.35 "Світське життя" з
К.Осадчою
01.55 Д/с "Розкішні готелі
світу" 
02.20 Д/ф "Дива дикої
природи. Рідкісні тварини" 
03.15 Х/ф "Безвихідь"
04.55 Відкрита зона д/ф
"Гуцулики"
05.25 "Життя триває".
Дайджест
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 Т/с "Король�лев. Тімон і
Пумба"
07.30 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
08.30 Т/с "Давай одружимось"
09.00 Т/с "Повернення
Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Юні мушкетери"
11.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
12.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
14.50 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
18.30 Т/с "Повернення
Мухтара"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
22.20 Т/с "День гніву"
23.30 ТСН
23.55 ТСН. Проспорт
00.00 "Служба розшуку дітей"
00.05 Т/с "Детективи ВМС � 2"
01.05 Т/с "Війна вдома � 2"
01.45 Т/с "Чужа сім'я � 4"
02.30 ТСН
02.55 Т/с "Затока Доусона � 3"
03.40 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
04.25 "Документ +"
04.55 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"
05.35 "Служба розшуку дітей"
05.40 Т/с "Філ з майбутнього � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу".
Острови Індійського океану 
06.55 "Уроки тітоньки Сови" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
07.55 "Уроки тітоньки Сови" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
09.00 "Знак якості". Червона ікра 
09.50 Д/ф "Відпустка без місця
під сонцем" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.05 "Знак якості". Морська
капуста з грибами 
14.00 Д/ф "Сергій Єсенін. Ніч в
"Англетері" 
14.50 Т/с "Любов як любов"
15.55 Т/с "Ваша честь"
16.50 Т/с "Сині ночі"
17.55 Новини
18.05 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Завжди говори
"Завжди"�4"
20.00 "Подробиці"
20.25 Т/с "Вогонь кохання"
21.25 Т/с "Гончі"
22.25 Т/с "Біс у ребро"
23.25 Х/ф "Спецназ міста
янголів" 
01.45 Т/с "Смерть на заході
сонця" 
02.35 Телевізійна служба
розшуку дітей 
02.40 "Знак якості"
03.20 "Ключовий момент" 
04.05 Х/Ф "Спецназ міста
янголів"
05.55 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.20 Погода
06.25 300 сек/год
06.30 Т/с "Медики"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
10.15 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Галілео
11.30 Т/с "Бандитський
Петербург�5: Опер"
12.45 Факти. День

12.55 Спорт
13.00 Т/с "Доктор Ху"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
15.00 Т/с "Майор Вєтров"
16.05 Галілео
16.40 Т/с "Бандитський
Петербург�5: Опер"
17.40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
21.00 Т/с "Майор Вєтров"
22.00 Т/с "Далекобійники"
23.00 Х/ф "Банди Нью�Йорку"
01.10 Факти. Підсумок дня
01.25 Спорт
01.35 Погода
01.40 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.10 Факти
03.25 Погода
03.30 Т/с "Даша Васильєва.
Любителька приватного
розшуку�4"
04.25 Х/ф "Людина Пітьми�3"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма 
06.30 Мульти�буки
06.50 Міська варта
07.00 Новини
07.20 Свіжа преса
07.25 Антологія тварин
08.00 Мульти�буки 
08.40 Медицина з 
І. Трухачовою
08.50 Міська варта
09.00 Новини 
09.20 Свіжа преса
09.25 Громадські слухання
10.15 У центрі уваги
10.50 Чорний квадрат
11.25 Економічний вісник
12.00 В гостях у Д. Гордона.
А.Джигарханян 
13.05 Світ кіно з О. Сумською 
13.15 Х/ф "Імперія тигра"
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Полюби ворога
свого"
16.05 Музична програма
16.30 Сім'я від А до Я 
17.00 Новини 
17.20 У центрі уваги
18.00 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський 
19.00 Столиця
19.50 Міська варта
20.00 Новини 
20.25 Міська варта
20.40 Д/c "Велика мандрівка"
21.15 Медичний детектив 
21.45 Король професії 
22.00 Новини
22.20 Міська варта
22.30 Вечірня кава з Дмитром
Джангіровим
23.00 Полігон
23.35 Свіжа преса
23.40 Медичний детектив
00.10 Музична програма
00.40 Х/ф "Депутат Балтики"
02.10 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський 
03.00 Новини
03.25 Свіжа преса
03.30 Чорний квадрат 
04.00 Столиця
04.35 У центрі уваги
05.05 В гостях у Д. Гордона.
А.Джигарханян

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Служба 21 або
мислити треба позитивно" 
06.30 М/с "Мій друг �
мавпочка"  
06.50 М/с "Му і ципа"
07.00 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.20 Погода
07.35 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.55 Погода
08.00 Т/с "Загублені"   
09.00 Х/Ф "Клуб шпигунів"   
11.00 Т/с "Євлампія Романова.
Слідство веде дилетант�2" 
12.05 Т/с "Триматися до кінця�2"
13.20 М/с "Сельвестр і Твіті
детективи"  
13.45 Teen Time
13.50 Т/с "Ханна Монтана"  
14.15 Побачення з мамою�3 
14.50 Teen Time
14.55 Т/с "Триматися до кінця�2"  
15.50 Т/с "Дембельский
альбом"  
16.55 Т/с "Кадети"  
17.55 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельский
альбом"  
20.20 Т/с "Кадети"  
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.20 Х/Ф "Ейс Вентура.
Детектив по розшуку домашніх
тварин" 
00.10 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Т/с "Таємниці
Смоллвиля"  
01.25 Х/ф "Запеклі міри"  

ПОНЕДІЛОК

28 липня

ВІВТОРОК

29 липня
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03.05 Х/ф "Вітер у вербах" 
04.25 Х/Ф "Сновиди. Історія
любові"

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни" 
08.05 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.40 Т/с "Тонка блакитна
лінія"
12.25 Х/ф "Гарпії"
14.35 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
16.25 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Вокзал"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Легенда про звіра"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 Вчасно підсумки
00.10 Бізнес�новини "Ціна
питання"
00.30 "Клуб Нічки"
02.45 Свідок
03.10 "Речовий доказ" 
03.55 "Маски�шоу"
04.50 "Наші"
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.10 "За секунду до
катастрофи"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Навколо світу" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Приходьте завтра" 
10.50 "Битва екстрасенсів"
11.50 "Паралельний світ" 
12.50 "Нез'ясовно, але факт" 
13.50 "Документальний
детектив. Чорний день" 
14.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
15.00 Т/с "Адвокат"
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Правила життя. Сон.
щоденна смерть" 
20.15 "Російські сенсації"
21.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.20 "Нез'ясовно, але факт"
00.15 Т/с "Секретні матеріали" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.15 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Неш Бріджес"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Мона�вампір" 
13.30 М/с "Невгамовні
привиденята" 
14.00 М/с "Сімейка Спагетті"
14.30 М/с "Ліга правосуддя" 
15.00 М/с "Печерна братва" 
15.30 М/с "Лабораторія
Декстера" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Зірки без цензури"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Зірки без цензури"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.35 Спецпроект  
07.00 Хіт� парад диких тварин     
08.00 Удаючи звіра           
09.00 Чиста наука          
10.00 Шоу Опри Уінфрі   
10.55 Служба розшуку дітей   
11.00 Жити смачно з Джеймі
Олівером   
11.35 Найсмішніша реклама 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту  
13.15 Спецпроект  
14.00 Ціна перемоги 
15.00 Загибель "Антарктики" 
15.30 Маєток сурікатів         
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея команди
Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Рептилії             

20.00 Сильні світу сього  
20.30 Чиста наука          
21.30 Красиві та жахливі         
22.30 Паранормальний Єгипет     
23.30 Шоу Опри Уінфрі   
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 Найсмішніша реклама  
01.10 Ціна перемоги 
02.00 Сильні світу сього  
02.15 "Світські хроніки"  
02.30 Спецпроект  
02.55 Загибель "Антарктики"
03.20 Сильні світу сього  
03.40 "24 години. Життя"   
03.45 Ціна перемоги 
04.35 Спецпроект  
05.00 "Світські хроніки" 
05.15 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Події
07.00 Спортивні події
07.10 Погода
07.20 Срібний апельсин
08.00 Т/с "Клон" 
09.00 Зірки гумору
10.00 Т/с "Рідні люди"
11.00 Грошові хвилини
12.00 Щиросерде визнання
12.30 "Нова хвиля в Юрмалі �
2008"
15.00 Срібний апельсин
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.20 Спортивні події
17.25 Погода
17.30 Критична точка
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.25 Спортивні події
19.30 Погода
19.35 Т/с "Дві долі" 
20.30 Т/с "Жінка без минулого"
21.30 Х/ф "Віддалені наслідки" 
00.00 Х/ф "Лють"
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Т/с "Дві долі" 
05.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфільм

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.10 Аграрна країна
09.20 Погода
09.30 "Світське життя" з
К.Осадчою
09.55 У дні шкільних канікул.
Міжнародний дитячий
фестиваль "Чорноморські ігри"
10.50 Служба розшуку дітей
11.00 Ситуація
11.10 Погода
11.20 "Життя триває".
Дайджест
11.45 Д/с "Обличчя Європи�2" 
12.15 Д/с "Розкішні готелі
світу"
12.45 Служба розшуку дітей
12.55 Ситуація
13.05 Погода
13.15 Д/ф "Симфонія восьмої
зірки"
14.10 Далі буде... 
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.15 Індиго
15.40 Д/с "Обличчя Європи�2" 
16.10 Х/ф "Окрилений вітром.
Артюр Рембо" 
17.50 Д/ф "Дива дикої
природи. Індійські тварини" 
18.50 Український вимір
19.25 Ситуація 
19.30 Діловий світ
19.40 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Всеукраїнський
молодіжний фестиваль
"Перлини сезону�2008" 
21.00 Новини
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.50 Далі буде... 
22.25 "Світське життя" з
К.Осадчою
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.35 "Світське життя" з
К.Осадчою
01.55 Д/с "Розкішні готелі
світу"
02.25 Д/ф "Дива дикої
природи. Індійські тварини" 
03.25 Х/ф "Конотопська
відьма" 
05.25 "Життя триває".
Дайджест
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 Т/с "Король�лев. Тімон і

Пумба"
07.30 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
08.30 Т/с "Давай одружимось"
09.00 Т/с "Повернення
Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Юні мушкетери"
11.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
12.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
14.50 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
18.30 Т/с "Повернення
Мухтара"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
22.20 Т/с "День гніву"
23.30 ТСН
23.55 ТСН. Проспорт
00.00 "Служба розшуку дітей"
00.05 Т/с "Детективи ВМС � 2"
01.05 Т/с "Війна вдома � 2"
01.45 Т/с "Чужа сім'я � 4"
02.30 ТСН
02.55 Т/с "Затока Доусона � 3"
03.40 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
04.25 "Документ +"
04.55 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"
05.35 "Служба розшуку дітей"
05.40 Т/с "Філ з майбутнього � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу".
Непал 
06.55 "Уроки тітоньки Сови" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
07.55 "Уроки тітоньки Сови" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
09.00 "Знак якості". Ковбаса
любительська 
09.55 Т/с "Завжди говори
"Завжди"�4"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.05 "Знак якості". Пиво
світле 
14.00 Д/ф "Я живий і прагну
крові. Че Гевара" 
14.50 Т/с "Любов як любов"
15.55 Т/с "Ваша честь"
16.50 Т/с "Сині ночі"
17.55 Новини
18.05 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Завжди говори
"Завжди"�4"
20.00 "Подробиці"
20.25 Т/с "Вогонь кохання"
21.25 Т/с "Гончі"
22.25 Т/с "Біс у ребро" 
23.25 Х/ф "Золоті ланцюги" 
01.25 Т/с "Смерть на заході
сонця"
02.15 Телевізійна служба
розшуку дітей 
02.20 "Знак якості" 
03.05 "Ключовий момент" 
03.50 Х/Ф "Велике
розчарування" 
05.30 Уроки тітоньки Сови

ICTV
05.55 Служба розшуку дітей
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.20 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 Т/с "Медики"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
10.15 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Галілео
11.30 Т/с "Бандитський
Петербург�5: Опер"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Доктор Ху"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
15.00 Т/с "Майор Вєтров"
16.05 Галілео
16.40 Т/с "Бандитський
Петербург�5: Опер"
17.40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
21.00 Т/с "Майор Вєтров"
22.00 Т/с "Далекобійники"
23.00 Х/ф "Кара" 
01.25 Факти. Підсумок дня
01.40 Спорт
01.45 Погода

01.55 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.25 Факти
03.40 Погода
03.45 Т/с "Даша Васильєва.
Любителька приватного
розшуку�4"
04.35 Х/ф "К�9000"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма
06.25 Вечірня кава з Дмитром
Джангіровим 
06.50 Міська варта
07.00 Новини
07.20 Свіжа преса
07.25 Д/c "Велика мандрівка"
08.00 Мульти�буки 
08.50 Міська варта
09.00 Новини
09.20 Свіжа преса
09.25 Столиця
10.15 У центрі уваги
10.50 Х/ф "Дівчина поспішає
на побачення"
12.05 Споживач 
12.40 Молодіжна телевізійна
служба 
13.15 Телемаркет 
13.25 Полігон  
14.00 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський 
15.00 Новини
15.10 Т/с "Полюби ворога
свого" 
16.05 Музична програма
16.30 VIP�стажер 
17.00 Новини 
17.20 У центрі уваги
18.00 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський
19.00 Столиця
19.50 Міська варта
20.00 Новини 
20.25 Міська варта
20.40 Антологія тварин 
21.15 Медичний детектив
21.45 Міська варта 
22.00 Новини
22.20 Міська варта
22.30 Вечірня кава з Дмитром
Джангіровим
23.00 Чорний квадрат 
23.35 Свіжа преса
23.40 Медичний детектив
00.10 Музична програма 
00.40 Х/ф "Людина з
рушницею"
02.10 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський 
03.00 Новини 
03.25 Свіжа преса
03.30 Молодіжна телевізійна
служба
04.00 Столиця 
04.35 У центрі уваги 
05.05 Споживач 
05.30 Антологія тварин

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Служба 21 або
мислити треба позитивно" 
06.30 М/с "Мій друг �
мавпочка"  
06.50 М/с "Му і ципа"
07.00 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.20 Погода
07.35 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.55 Погода
08.00 Т/с "Загублені"   
09.00 Х/Ф "Эйс Вентура.
Детектив по розшуку домашніх
тварин" 
10.55 Т/с "Євлампія Романова.
Слідство веде дилетант�2" 
12.00 Т/с "Триматися до кінця�2"  
13.20 М/с "Сильвестр і Твіті �
детективи"  
13.45 Teen Time
13.50 Т/с "Ханна Монтана"  
14.10 Побачення з мамою�3 
14.45 Teen Time
14.50 Т/с "Триматися до кінця�2"  
15.50 Т/с "Дембельский
альбом"  
16.55 Т/с "Кадети"  
17.55 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельский
альбом"  
20.20 Т/с "ГИБДД і т.д."   
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.25 Х/Ф "Рядова Бенжамін"  
00.50 Репортер
01.00 Спортрепортер
01.05 Погода
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Т/с "Таємниці
Смоллвиля"  
02.05 Х/ф "Що робити у
випадку пожежі"  
03.35 Х/ф "Уперед ковбой"    

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни" 
08.05 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.30 Т/с "Тонка блакитна
лінія"

12.20 Х/ф "Легенда про звіра"
14.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
16.25 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Вокзал"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Жива мішень"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 Вчасно підсумки
00.10 Бізнес�новини "Ціна
питання"
00.30 "Клуб Нічки"
02.45 Свідок
03.10 "Речовий доказ" 
03.55 "Маски�шоу"
04.50 "Наші"
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.10 "За секунду до
катастрофи"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Навколо світу" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Впасти вгору" 
10.35 "Правила життя. Сон.
щоденна смерть" 
11.45 "Паралельний світ" 
12.45 "Слідство вели" з
Леонідом Каневським 
13.45 "Документальний
детектив. Едем за гратами" 
14.10 "Документальний
детектив. Породження темряви" 
14.45 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
15.15 Т/с "Адвокат"
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Зіркове життя. Зоряні
парі" 
20.15 "Слідство вели" з
Леонідом Каневським 
21.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.20 "Нез'ясовно, але факт" 
00.15 Т/с "Секретні матеріали" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.15 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Неш Бріджес"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Мона�вампір" 
13.30 М/с "Невгамовні
привиденята" 
14.00 М/с "Сімейка Спагетті" 
14.30 М/с "Ліга правосуддя" 
15.00 М/с "Печерна братва" 
15.30 М/с "Лабораторія
Декстера"
16.00  Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Поліція моди"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Поліція моди"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.35 Спецпроект  
07.00 Хіт� парад диких тварин     
08.00 Удаючи звіра           
09.00 Чиста наука          
10.00 Шоу Опри Уінфрі   
10.55 Служба розшуку дітей   
11.00 Жити смачно з Джеймі
Олівером 
11.35 Найсмішніша реклама 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту   
13.15 Спецпроект  
14.00 Козацтво 
15.00 Зелена варта 
15.30 Маєток сурікатів           
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея команди
Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Рептилії              
20.00 Сильні світу сього  
20.30 Чиста наука          
21.30 Красиві та жахливі        
22.30 Паранормальний Єгипет     
23.30 Шоу Опри Уінфрі   
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 Найсмішніша реклама 
01.10 Козацтво 
02.00 Сильні світу сього  
02.15 "Світські хроніки"  
02.30 Спецпроект  
02.55 Зелена варта 

03.20 Сильні світу сього  
03.40 "24 години. Життя"  
03.50 Козацтво 
04.35 Спецпроект  
05.00 "Світські хроніки" 
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього

ТРК “УКРАЇНА”
05.30 Мультфільми
06.30 Події
07.00 Спортивні події
07.10 Погода
07.20 Срібний апельсин
08.00 Т/с "Клон" 
09.00 Т/с "Жінка без минулого"
10.00 Т/с "Рідні люди"
11.00 Грошові хвилини
12.00 Щиросерде визнання
12.30 Х/ф "Віддалені наслідки"
15.00 Срібний апельсин
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.20 Спортивні події
17.25 Погода
17.30 Критична точка
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.25 Спортивні події
19.30 Погода
19.35 Т/с "Дві долі" 
20.30 Т/с "Жінка без минулого" 
21.30 Х/ф "Я знаю, хто убив
мене"
23.30 Рикошет
00.00 Концерт
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Т/с "Дві долі"  
05.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфільм

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.10 Аграрна країна
09.20 Погода
09.30 "Світське життя" з
К.Осадчою
09.55 У дні шкільних канікул.
Міжнародний молодіжний
фестиваль "Фортеця" 
10.50 Служба розшуку дітей
11.00 Ситуація
11.10 Погода
11.20 "Життя триває".
Дайджест
11.45 Д/с "Обличчя Європи�2" 
12.15 Д/ф "Родовід Дракули" 
13.05 Служба розшуку дітей
13.10 Погода
13.15 Ситуація
13.25 Наша пісня 
14.10 Хай щастить
14.45 Служба розшуку дітей
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.15 Індиго
15.40 Д/с "Обличчя Європи�2" 
16.10 Х/ф "Окрилений вітром.
Артюр Рембо" 
17.20 Рок�фестиваль "Мазепа�
Fest"
17.50 Д/ф "Ботанічний сад"
18.50 Український вимір
19.25 Ситуація 
19.30 Діловий світ
19.40 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Всеукраїнський
молодіжний фестиваль
"Перлини сезону�2008"
21.00 Новини
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.50 Погода
22.00 Д/ф "Ivan Marchuk � це
Іван Марчук"
22.35 "Світське життя" з
К.Осадчою
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 "Світське життя" з
К.Осадчою
01.50 Д/ф "Симфонія восьмої
зірки"
02.45 Х/ф "Окрилений вітром.
Артюр Рембо" 
05.25 "Життя триває".
Дайджест
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 Т/с "Король�лев. Тімон і
Пумба"
07.30 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
08.35 Т/с "Давай одружимось"
09.00 Т/с "Повернення
Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Юні мушкетери"
11.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
12.20 Т/с "Остання подорож

СЕРЕДА

30 липня

ЧЕТВЕР

31 липня
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Синдбада"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
14.50 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
18.30 Т/с "Повернення
Мухтара"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
22.20 Т/с "День гніву"
23.30 ТСН
23.55 ТСН. Проспорт
00.00 "Служба розшуку дітей"
00.05 Т/с "Детективи ВМС � 2"
01.05 Т/с "Війна вдома � 2"
01.45 Т/с "Чужа сім'я � 4"
02.25 ТСН
02.50 Т/с "Затока Доусона � 3"
03.35 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
04.25 "Документ +"
04.55 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"
05.35 "Служба розшуку дітей"
05.40 Т/с "Філ з майбутнього � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу�2"  
06.50 "Уроки тітоньки Сови" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
07.55 "Уроки тітоньки Сови"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером"
09.00 "Знак якості". Пресерви �
оселедець у пластикових
ванночках 
09.55 Т/с "Завжди говори
"Завжди"�4"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.05 "Знак якості". Дитячий
пральний порошок 
14.00 Д/ф "Я живий і прагну
крові. Че Гевара" 
14.50 Т/с "Любов як любов"
15.55 Т/с "Ваша честь"
16.50 Т/с "Сині ночі"
17.55 Новини
18.05 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Завжди говори
"Завжди�4"
20.00 "Подробиці"
20.25 Т/с "Вогонь кохання"
21.25 Т/с "Гончі"
22.30 Т/с "Біс у ребро"
23.30 Х/Ф "Вулиці смерті"
01.40 Т/с "Смерть на заході
сонця"
02.30 Телевізійна служба
розшуку дітей 
02.35 "Знак якості" 
04.00 "Ключовий момент" 
05.35 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.20 Погода
06.25 300 сек/год
06.35 Т/с "Медики"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
10.15 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Галілео
11.30 Т/с "Бандитський
Петербург�5: Опер"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Доктор Ху"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
15.00 Т/с "Майор Вєтров"
16.05 Галілео
16.40 Т/с "Бандитський
Петербург�6: Журналіст"
17.40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
21.00 Т/с "Майор Вєтров".
Фінал
22.00 Т/с "Далекобійники"
23.00 Х/ф "44 хвилини:
Стрілянина в північному
Голлівуді"
01.15 Факти. Підсумок дня
01.30 Спорт
01.35 Погода
01.40 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.15 Факти
03.30 Погода
03.35 Т/с "Даша Васильєва.
Любителька приватного
розшуку�4"
04.30 Х/ф "Загублений
батальйон"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма 

06.25 Вечірня кава з Дмитром
Джангіровим
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Свіжа преса
07.25 Антологія тварин
08.00 Мульти�буки 
08.50 Міська варта 
09.00 Новини
09.20 Свіжа преса
09.25 Столиця
10.15 У центрі уваги 
10.50 Х/ф "Джульбарс"
12.15 НАТО. Свій чи чужий?
Голландські тюльпани та
бельгійські бомби
13.00 Від партнерства до успіху
13.10 Про сім'ю
13.25 Молодіжна телевізійна
служба
14.00 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський 
15.00 Новини
15.10 Т/с "Полюби ворога
свого"
16.05 Музична програма 
16.30 Споживач
17.00 Новини 
17.20 У центрі уваги
18.00 М/Ф "Подорож у минуле"
18.30 "Життя на всі 100%" 
19.00 Столиця
19.50 Міська варта
20.00 Новини 
20.25 Міська варта
20.40 Д/С "Велика мандрівка"
21.15 Медичний детектив 
21.45 Міська варта 
22.00 Новини
22.20 Міська варта
22.30 Вечірня кава з Дмитром
Джангіровим
23.00 Медицина з 
І. Трухачовою 
23.10 Тиждень моди  з
Д.Шаповаловою 
23.35 Свіжа преса 
23.40 Медичний детектив
00.10 Музична програма 
00.40 Х/ф "Пирогов"
02.10 В гостях у Д.Гордона.
Б.Березовський  
03.00 Новини
03.25 Свіжа преса
03.30 Економічний вісник
04.00 Столиця
04.35 У центрі уваги
05.05 Споживач 
05.30 Антологія тварин

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Служба 21 або
мислити треба позитивно" 
06.30 М/с "Мій друг �
мавпочка"  
06.50 М/с "Му і ципа"
07.00 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.20 Погода
07.35 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.55 Погода
08.00 Т/с "Загублені"   
09.00 Х/Ф "Відьми"  
11.00 Т/с "Євлампія Романова.
Слідство веде дилетант�2" 
12.05 Т/с "Триматися до кінця�2" 
13.25 М/с "Сильвестр і Твіті �
детективи" 
13.45 Teen Time
13.50 Т/с "Ханна Монтана"  
14.10 Побачення з мамою�3 
14.45 Teen Time
14.50 Т/с "Триматися до кінця�2"  
15.50 Т/с "Дембельский
альбом"  
16.55 Т/с "ГИБДД і т.д."   
17.55 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельский
альбом"  
20.20 Т/с "ГИБДД і т.д."   
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.20 Х/Ф "Реплікант"    
00.40 Репортер
00.50 Спортрепортер
00.55 Погода
01.00 Т/с "Таємниці
Смоллвиля"
01.50 Х/Ф "Посланець
королеви"  
03.20 Х/Ф "Вибухівка"

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни" 
08.05 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.35 Т/с "Тонка блакитна
лінія"
12.25 Х/ф "Жива мішень"
14.35 Х/ф "Візит до Мінотавра"
16.25 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Вокзал"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Фатальний
інстинкт"

21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 Вчасно підсумки
00.10 Бізнес�новини "Ціна
питання"
00.30 "Клуб Нічки"
02.45 Свідок
03.10 "Речовий доказ" 
03.55 "Маски�шоу"
04.50 "Наші"
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.15 "За секунду до
катастрофи"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Навколо світу" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Подаруй мені
місячне світло" 
10.45 "Зіркове життя. Зоряні
парі" 
11.45 "Нез'ясовно, але факт" 
12.50 "Слідство вели" з
Леонідом Каневським 
13.50 "Документальний
детектив. Смертельний договір" 
14.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
15.00 Т/с "Адвокат" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Моя правда. Наталія
Андрейченко" 
20.15 "Слідство вели" з
Леонідом Каневським
21.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.20 "Паралельний світ" 
23.55 Т/с "Секретні матеріали" 
00.55 "Вікна � Спорт"
01.10 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Неш Бріджес"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Мона�вампір" 
13.30 М/с "Невгамовні
привиденята" 
14.00 М/с "Сімейка Спагетті"
14.30 М/с "Ліга правосуддя" 
15.00 М/с "Печерна братва" 
15.30 М/с "Лабораторія
Декстера" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00  "Таємниці та скандали"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Таємниці та скандали"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.35 Спецпроект  
07.00 Хіт� парад диких тварин     
08.00 Удаючи звіра           
09.00 Чиста наука          
10.00 Шоу Опри Уінфрі  
10.55 Служба розшуку дітей   
11.00 Жити смачно з Джеймі
Олівером   
11.35 Найсмішніша реклама 
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту  
13.15 Спецпроект  
14.00 Козацтво 
15.00 Вічні джерела енергії 
15.30 Маєток сурікатів           
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея команди
Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Рептилії            
20.00 Сильні світу сього   
20.30 Чиста наука          
21.30 Красиві та жахливі           
22.30 Паранормальний Єгипет     
23.30 Шоу Опри Уінфрі   
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 Найсмішніша реклама 
01.10 Козацтво
02.00 Сильні світу сього  
02.15 "Світські хроніки"  
02.30 Спецпроект 
02.55 Вічні джерела енергії 
03.15 Сильні світу сього  
03.40 "24 години. Життя"   
03.50 Козацтво
04.35 Спецпроект 
05.00 "Світські хроніки" 
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього

ТРК “УКРАЇНА”
05.30 Мультфільми
06.30 Події
07.00 Спортивні події

07.10 Погода
07.20 Срібний апельсин
08.00 Т/с "Клон" 
09.00 Т/с "Жінка без минулого"  
10.00 Т/с "Рідні люди"
11.00 Грошові хвилини
12.00 Щиросерде визнання
13.00 Х/ф "Летюча миша"
15.00 Срібний апельсин
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.20 Спортивні події
17.25 Погода
17.30 Критична точка
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.25 Спортивні події
19.30 Погода
19.35 Т/с "Дві долі"  
20.30 Т/с "Жінка без минулого"
21.30 Фестиваль гумору
"Сміхота" 
23.15 Рикошет
23.45 Х/ф "Я знаю, хто убив
мене"
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Т/с "Дві долі" 
05.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфільм

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.10 Аграрна країна
09.20 Погода
09.30 У дні шкільних канікул.
М/ф "Король і птах"
10.55 Служба розшуку дітей
11.05 Ситуація
11.20 "Життя триває".
Дайджест
11.45 Д/с "Обличчя Європи�2" 
12.15 Д/ф "Наблизити світ.
Борис Грабовський"
12.45 Служба розшуку дітей
12.55 Ситуація
13.05 Погода
13.15 "Знайдемо вихід" 
14.10 "Надвечір'я" 
14.45 Служба розшуку дітей
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.20 Крок до зірок
15.55 Пляжний футбол.
Чемпіонат України. Гран Прі �
Севастополь.
"ПФС"(Севастополь)� 
"КП Плесо" (Київ) 
17.15 Д/ф "Річкові вовки"
18.10 Український вимір
18.40 Діловий світ
18.55 Футбол. Чемпіонат
України.
"Чорноморець"(Одеса)�
"Карпати"(Львів) 
19.50 Погода
21.00 Новини
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Погода
21.55 Право на захист
22.25 Екіпаж
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Д/ф "Річкові вовки"
02.25 Х/ф "Вікно навпроти"
03.55 Д/ф "Ботанічний сад"
04.55 "Надвечір'я" 
05.25 "Життя триває".
Дайджест
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 Т/с "Король�лев. Тімон і
Пумба"
07.30 Т/с "Ті, що  співають у
терні"
08.25 Т/с "Давай одружимось"
09.00 Т/с "Повернення
Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Юні мушкетери"
11.20 Т/с "Сонька � золота
ручка"
12.20 Т/с "Остання подорож
Синдбада"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
14.50 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 Т/с "Двоє зі скриньки"
18.30 Т/с "Повернення
Мухтара"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Смертельна зброя � 2"
22.20 Х/ф  "В ім'я
справедливості"
00.15 Х/ф "Шантаж"
02.00 Т/с "Чужа сім'я � 4"
02.45 Х/ф "Птахи � мандрівний
народ" 
04.20 Т/с "Ті, що  співають у
терні"

05.05 "Документ +"
05.35 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу".
Аргентина
06.55 Уроки тітоньки Сови 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
07.55 "Уроки тітоньки Сови" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
09.00 "Знак якості". Морозиво
в шоколадній глазурі 
09.55 Т/с "Завжди говори
"Завжди�4"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.05 "Знак якості". Чай
зелений у пакетиках 
14.00 Д/ф "Червона смерть" 
14.55 Т/с "Любов як любов"
16.00 Т/с "Ваша честь"
16.55 Т/с "Сині ночі"
17.55 Новини
18.05 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Завжди говори
"Завжди�4"
20.00 "Подробиці"
20.25 Т/с "Вогонь кохання"
21.25 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2007" 
23.25 Х/ф "Вогнище
марнославства"
01.55 "Знак якості" 
03.20 Ключовий момент 
04.00 "Картата потата" 
04.35 М/з "Том і Джеррі�3" 
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.25 Ділові факти
06.40 Погода
06.45 300 сек/год
06.50 Т/с "Медики"
07.15 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
10.15 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Галілео
11.30 Т/с "Бандитський
Петербург�6: Журналіст"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Доктор Ху"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
15.00 Т/с "Майор Вєтров"
16.00 Галілео
16.40 Х/ф "44 хвилини:
Стрілянина в північному
Голлівуді"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�3"
21.05 Ти не повіриш!
22.00 Голі та смішні
23.15 Надзвичайні історії
00.00 Автопарк. Парк
автомобільного періоду
00.35 Х/ф "Щури"
02.25 Факти. Підсумок дня
02.40 Спорт
02.45 Погода
02.50 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
04.20 Факти
04.35 Погода
04.40 Кримінальні історії

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма 
06.25 Вечірня кава з Дмитром
Джангіровим
06.50 Міська варта
07.00 Новини
07.20 Свіжа преса
07.25 Д/С "Велика мандрівка"
08.10 Сім'я від  А до Я 
08.40 Медицина з 
І. Трухачовою
08.50 Міська варта
09.00 Новини 
09.20 Свіжа преса
09.25 Столиця 
10.15 У центрі уваги 
10.50 Х/ф "Повість про
справжню людину"
12.35 Тиждень моди з
Д.Шаповаловою 
13.00 М/Ф "Подорож у минуле" 
13.30 "Життя на всі 100%"
14.00 Розширене засідання
виконавчого органу Київради
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Полюби ворога
свого"
16.05 Музична програма 
16.30 Споживач 
17.00 Новини 
17.20 У центрі уваги
18.00 Чорний квадрат
18.35 Концерт Л.Агутіна і
А.Варум
19.50 Міська варта

20.00 Новини 
20.25 Міська варта
20.40 Концертна програма 
М. Поплавського "Мамо, вічна і
кохана..." 
21.50 Міська варта
22.00 Новини
22.20 Міська варта
22.30 Світ кіно з О. Сумською
22.40 Х/ф "Дівчина твоєї мрії" 
00.55 Свіжа преса 
01.00 Концерт Л.Агутіна і
А.Варум 
02.00 Концертна програма М.
Поплавського "Мамо, вічна і
кохана..." 
03.00 Новини
03.25 Свіжа преса
03.30 Світ кіно з О. Сумською
03.40 Х/ф "Дівчина твоєї мрії" 
05.40 У центрі уваги

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Служба розшуку дітей
05.40 Х/Ф "Бідні мільйонери"  
06.30 М/с "Мій друг �
мавпочка"  
06.50 М/с "Му і ципа"
07.00 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.20 Погода
07.35 Т/с "Ліззі Макгуаер"   
07.55 Погода
08.00 Т/с "Загублені"   
09.00 Х/Ф "Внутрішній космос"  
11.30 Т/с "Євлампія Романова.
Слідство веде дилетант�2" 
12.30 Т/с "Триматися до кінця�2"  
13.45 Teen Time
13.50 Т/с "Ханна Монтана"  
14.15 Побачення з мамою�3 
14.45 Teen Time
14.50 Т/с "Триматися до кінця�2"  
15.55 Т/с "Дембельский
альбом"  
16.55 Т/с "ГИБДД і т.д."   
17.55 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельский
альбом"  
20.20 Т/с "ГИБДД і т.д."   
21.25 Т/с "Щасливі разом" 
22.20 Х/Ф "Крайні міри"   
00.55 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.10 Погода
01.15 Т/с "Таємниці
Смоллвиля"  
02.05 Корисна площа
02.50 Х/ф "Мати з ясного неба"   
04.20 Х/ф "Мистецтво
соблазнения"

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни"
08.05 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Нью�Йорк" 
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.30 Спецпроект "Легенди
бандитської Одеси"
12.15 Х/ф "Пес�привид"
14.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
16.25 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Вокзал"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.35 Х/ф "Російське диво"
21.20 Х/ф "Упасти вгору"
23.20 "Речовий доказ" 
23.55 Свідок 
00.30 "Клуб Нічки"
02.40 "Речовий доказ"  
03.30 "Маски�шоу"
04.25 "Наші"
05.15 "Особистий погляд"

СТБ
06.15 "Файли НЛО"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "У пошуках пригод" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Плюмбум,або
небезпечна гра" 
10.45 "Моя правда. Наталія
Андрейченко" 
11.45 "Нез'ясовно, але факт" 
12.50 "Слідство вели" з
Леонідом Каневським
13.50 "Документальний
детектив. Чужий серед своїх" 
14.30 Т/с "Кулагін та
Партнери" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.20 "Анекдоти"
19.55 "Юрмаліна�2004" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.20 Х/ф "Кидали�втікачі" 
00.40 "Вікна � Спорт"
00.50 "Документальний
детектив. Чужий серед своїх" 
01.20 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"

П’ЯТНИЦЯ
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09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Неш Бріджес"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Ціна кохання"
13.00 М/с "Мона�вампір" 
13.30 М/с "Невгамовні
привиденята" 
14.00 М/с "Сімейка Спагетті" 
14.30 М/с "Ліга правосуддя" 
15.00 М/с "Печерна братва" 
15.30 М/с "Лабораторія
Декстера" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Напросилися!"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Правдиві голівудські
історії"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.35 Спецпроект  
07.00 Хіт� парад диких тварин     
08.00 Удаючи звіра           
09.00 Чиста наука          
10.00 Шоу Опри Уінфрі  
11.00 Жити смачно з Джеймі
Олівером    
11.35 Найсмішніша реклама  
12.00 "Світські хроніки" 
12.20 Школа ремонту  
13.15 Спецпроект  
14.00  Українська революція 
15.00 Вічні джерела енергії 
15.30 Маєток сурікатів   
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея команди
Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Неандертальці           
20.00 Сильні світу сього   
20.30 Чиста наука          
21.30 Красиві та жахливі         
22.30 Хто написав Новий
Заповіт?        
23.30 "Тварини детективи"          
00.30 "Світські хроніки"  
00.50 Найсмішніша реклама 
01.10 Українська революція  
02.05 "24 години. Життя"   
02.10 Сильні світу сього   
02.30 "Світські хроніки"  
02.40 Спецпроект  
03.10 Вічні джерела енергії 
03.30 Сильні світу сього  
03.50 "24 години. Життя"   
03.55  Українська революція 
04.40 Спецпроект  
05.05 "Світські хроніки" 
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього

ТРК “УКРАЇНА”
05.30 Мультфільми
06.30 Події
07.00 Спортивні події
07.10 Погода
07.20 Срібний апельсин
08.00 Т/с "Клон" 
09.00 Т/с "Жінка без минулого" 
10.00 Т/с "Рідні люди"
11.00 Грошові хвилини
12.00 Щиросерде визнання
13.00 Х/ф "Вірність"
15.00 Срібний апельсин
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.20 Спортивні події
17.25 Погода 
17.30 Критична точка
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.25 Спортивні події
19.30 Погода
19.35 Т/с "Дві долі" 
20.30 Т/с "Жінка без минулого" 
21.30 Шоу "Льодовиковий
період"
00.00 Х/ф "Міські легенди�2"
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Т/с "Дві долі"  
05.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфільм

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Погода
09.10 Екіпаж
09.40 Вихідні по�українськи
10.00 3 х 4. Найкумедніше
домашнє відео 
10.25 Погода
10.30 В/ф "Португальська
мелодія для українця"
10.55 Між НАМИ... Араби в
Україні
11.30 Король професії
11.45 Кордон держави
12.05 Рейс

12.25 Зелений коридор
12.50 Погода
12.55 Пляжний футбол.
Чемпіонат України. Гран Прі �
Севастополь. Півфінал
14.15 Богатирcькі Ігри
15.10 Чотири стіни
15.35 Аграрна країна. Підсумок
16.00 Погода
16.05 Наша пісня
16.50 Кіно. ua
17.25 Х/ф "Ми, двоє мужчин"
18.55 Футбол. Чемпіонат
України. "Динамо"(Київ)�
"Металіст"(Харків) 
19.50 Погода
21.00 Новини
21.25 Світ спорту
21.35 "Золота десятка" М.
Поплавського
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Х/ф "Ми, двоє мужчин"
02.45 "Золота десятка" 
М. Поплавського
03.40 Х/ф "Мартин Боруля" 
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 МультФільм "Літаючий
будинок"
07.00 "Ближче до зірок". 
"ВІА Гра"
08.10 Т/с "Пригоди ведмедиків
гаммі"
09.05 "Хто там ?"
10.00 "Нова хвиля"
11.20 "Смачна країна"
12.20 М/ф "Улюбленець
учителя"
13.40 Т/с "Хто в домі господар ?"
14.50 Т/с "Тато на всі руки"
15.20 Х/ф "Без їхньої згоди"
17.15 Х/ф "Мій принц"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Поліцейська
академія � 3. Знову до
навчання"
21.50 "Наша russia"
22.10 Х/ф "Щоденник Еллен
Рімбавер"
00.05 Х/ф "Мій науковий
проект"
01.50 Х/ф "Останній кадр"
03.20 Х/ф "Щоденник Еллен
Рімбавер"
04.45 Х/ф "Без їхньої згоди"
05.55 "Смачна країна"

ІНТЕР
06.00 Х/ф "Їхня власна ліга"
08.35 Х/ф "Перукарня�2: Знову
в справі"
10.45 "Доки всі вдома" 
11.40 "Картата потата"  
12.30 "Квадратний метр" 
13.15 "Чекай на мене" 
14.50 Д/ф "Олександр Годунов.
Втеча в нікуди" 
15.55 "Городок"  
16.30 А.Пугачова, В.Меладзе,
Н.Басков та ін.у Святковому
шоу В.Юдашкіна 
18.05 Х/ф "Ведмеже
полювання" 
20.00 "Подробиці" 
20.25 Х/ф "Ведмеже
полювання" 
22.30 Х/ф "Люди в чорному" 
00.25 Х/ф "Кокаїн" 
02.35 "Знак якості"  
03.20 "Ключовий момент" 
04.00 Х/ф "Люди в чорному" 
05.30 М/з "Том і Джеррі�3"  
05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.05 Факти
06.20 Погода
06.25 Автопарк. Парк
автомобільного періоду
07.00 Погода
07.05 Х/ф "Бленкмен"
08.55 Клуб колишніх дружин
10.00 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Хвилина слави
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Квартирне питання
14.00 Шлюбні ігри�2
14.30 Т/с "Золото Трої"
16.35 Х/ф "Містер Бонс"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Полювання на
звіра" 
21.05 Х/ф "Дев'ять ярдів�2"
23.10 Х/ф "Тату"
01.45 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.15 Кримінальні історії
03.40 Х/ф "Втрачена ланка"
05.15 Х/ф "Дівчата�гепарди"

ТРК “КИЇВ”
06.10 Мульти�буки
07.00 Новини 
07.20 Музична програма 
08.05 Клуб Суперкниги 
08.30 Досягти мети 
08.50 Корисна розмова
09.00 Про сім'ю
09.20 Споживач
09.55 Д/с "Велика мандрівка" 
10.25 Дім живих історій
11.00 Х/Ф "Як ми шукали
Тишка" 
12.05 Англійська за 4,5 місяці 

12.30 Концертна програма 
М. Поплавського "Мамо, вічна і
кохана..." 
13.40 Медицина з І.Трухачовою 
13.50 Від партнерства до успіху
14.00 Концерт Л.Агутіна і
А.Варум
15.15 Мульти�буки 
15.55 Х/ф "Неймовірні пригоди
Біллі та його команди"
17.20 Концерт Б.Моісеєва
"Навеки Ваш...Борис Моисеев"
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
Е. Шеварднадзе 
20.00 Новини
20.20 Світ кіно з О. Сумською
20.30 Х/ф "8 жінок" 
22.30 Концерт В. Циганової
23.30 Полігон
00.00 Концерт Б.Моісеєва
"Навеки Ваш...Борис Моисеев"
01.40 Вистава "У Барабанному
провулку" 
03.00 Новини 
05.30 Музична програма

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/Ф  "Дядечко Бак" 
07.30 Х/Ф "Мій пес Скіп"  
09.35 Корисна площа 
10.20 Х/Ф "Ейр Бад. Світовий
кубок"        
12.10 Будинок закритий на
ремонт 
13.05 Жертва моди  
13.55 Х/Ф "Реальні дівчиська"   
16.00 Х/Ф "Донька мого боса"  
17.45 Х/Ф "Гарячі голови"    
19.35 Х/Ф "Служителі закону"
22.05 Камеді клаб 
23.10 Х/Ф "Братерство
вампіра. Юні демони 3"
00.55 Х/Ф "Проклін"    
02.25 Х/Ф "Безквиткові
пасажирки" 
04.00 Х/Ф "Небесний друг"

НТН
06.00 "Маски�шоу"
06.30 "Блага звістка з Ріком
Ренером"
07.00 Голос перемоги 
07.20 М/ф "Лікар Пес"
08.40 М/ф "Оггі та кукарачі"
09.50 "Маски�шоу"
10.25 Х/ф "Пес�привид"
12.30 Х/ф "Російське диво"
14.20 Х/ф "Упасти вгору"
16.30 Спецпроект "Легенди
бандитської Одеси"
17.00 Х/ф " Таємниці
дворцових переворотів. 
Я � імператор" 
19.00 Т/с "Суто англійські
вбивства" 
21.10 Х/ф "Цунамі"
23.20 Х/ф "Убивство першого
ступеня"
01.50 "Клуб Нічки"
03.50 "Речовий доказ" 
04.15 "Маски�шоу"
05.10 Іноземці
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.05 "Файли НЛО"
06.50 М/ф "Дикі лебеді" 
08.00 "У пошуках пригод" 
09.00 "Їмо вдома" 
10.05 "Вусолапохвіст" 
10.50 "Еники�беники" 
11.30 "Наші улюблені
мультфільми. Маугли, Вовка в
тридевятом царстве"
13.15 "Анекдоти"
13.55 "Юрмаліна�2004" 
16.10 Х/ф "Повернення
високого блондина" 
18.00 "Неймовірні історії
кохання" 
19.05 Х/ф "Зигзаг удачі" 
21.00 "Зіркове життя. Зоряні
парі" 
22.00 "Моя правда. Наталія
Андрейченко" 
23.00 "Нез'ясовно, але факт" 
01.00 Х/ф "І серце моє
завмерло" 
02.55 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"
09.00 Ретро�мультик
09.30 Т/с "Мурашки по шкірі" 
10.30 Т/с "Зірки" 
11.30 "Дивись!"
12.00  "Весільний переполох""
13.00 "Заборонена зона"
14.00 "Єралаш"
14.30 "Випробування вірності"
15.00 М/с "Нова сімейка
Адамсів"
16.00 "Фактор страху"
17.00 Шоу Оксани Марченко
18.00 Т/с "Троє зверху�2"
18.30 Т/с "Володар звірів"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Сміх без правил"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 Т/с "Наше таємне життя" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.35 Сильні світу сього  
07.00 Магія краси  
07.30 За сім морів  
08.00 Українська революція 
09.00 Чиста наука         
10.00 Хіт� парад диких тварин     
11.00 Удаючи звіра           
12.00 Підводні скарби          
13.00 Школа ремонту         
14.00 Створення досконалості      
15.00 Гранична швидкість         
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея команди
Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Х/ф "Загублений світ"        
20.30 В пошуках Атлантиди       
21.30 Святі воїни         
22.30 Хто написав Новий
Заповіт?       
23.30 Кельти          
00.30 Найсмішніша реклама  
01.00 Незалежність назавжди  
04.50 Зелена варта 
05.20 Сильні світу сього  
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Події
07.00 Спортивні події
07.10 Погода
07.20 Х/ф "Вірність" 
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.40 Погода
09.50 Срібний апельсин
10.30 М/с "Качині історії"  
11.00 Шоу "Льодовиковий
період" 
14.15 Х/ф "У дзеркала дві
особи" 
17.00 Суботній вечір
19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода 
19.45 Т/с "Куля�дура" 
23.00 Х/ф "Порочний зв'язок" 
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
04.00 Спортивні події
04.05 Погода
04.10 Х/ф "Міські легенди�2" 
05.50 Х/ф "У дзеркала дві
особи"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Погода
09.05 Крок до зірок
09.35 М/с "Лис Микита" 
10.30 Хто в домі хазяїн?
11.00 Муз. ua
11.25 Нова армія
11.55 Здоров`я
12.55 Пляжний футбол.
Чемпіонат України. Гран Прі �
Севастополь. Фінал
14.25 "Знайдемо вихід" з
Н.Розинською
15.15 Погода
15.25 Благовісник
16.00 Аудієнція
16.30 Вікно в Америку
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. "Зоря"(Луганськ)�
"Металург"(Запоріжжя) 
17.50 Погода
19.00 Погода
19.10 Діловий світ. Тиждень
20.00 Всеукраїнський
молодіжний фестиваль
"Перлини сезону�2008" 
21.00 Новини
21.10 Погода
21.20 Д/ф "Голий король"
Костянтина Степанкова
22.10 Наш футбол
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Х/ф "Сільські
бувальщини" 
03.55 Право на захист
04.20 Хто в домі хазяїн?
04.50 Благовісник
05.25 Аудієнція
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.35 МультФільм "Літаючий
будинок"
07.00 Бокс по�справжньому.
Вік Дарчинян � Дмитро
Кирилов
08.15 Т/с "Пригоди ведмедиків
гаммі"
09.05 "Лото�забава"
10.00 "Нова хвиля"
11.00 "Караоке  на Майдані"
12.00 Х/ф "Зять"
14.00 Т/с "Хто в домі господар
?"
14.30 Т/с "Тато на всі руки"
15.00 Х/ф "Поліцейська
академія � 3. Знову до
навчання"
16.45 "Криве дзеркало"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Анжеліка і король"
22.30 Х/ф "Забираючи життя"
01.10 Х/ф "Летіть додому"
02.55 Х/ф "Герой і
страховисько"

04.30 Х/ф "Зять"
ІНТЕР

06.00 "Дискавері" 
08.00 "Квадратний метр" 
08.50 "Картата потата"  
09.35 "Городок"
10.10 "Все для тебе"   
11.00 "Бійцівський клуб" 
12.00 Д/ф "Дикий Китай" 
13.10 "Модний вирок" 
14.15 Х/ф "Сьома подорож
Синдбада"
16.05 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2007"  
18.10 Х/ф "Як знайти ідеал"
20.00 "Подробиці"
20.25 Х/ф "Оперативна
розробка" 
22.30 Х/ф "Другий фронт"
00.20 Х/ф "Той, що розшукує"
02.15 "Знак якості"  
03.00 "Ключовий момент" 
03.50 Х/ф "Сьома подорож
Синдбада" 
05.20 М/з "Том і Джеррі�3"  
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.50 Факти
07.05 Погода
07.10 Т/с "Альф"
07.40 Погода
07.45 Х/ф "Містер Бонс"
09.50 Квартирне питання
10.45 Ти не повіриш!
11.40 Галопом по європах�3
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Телефонна будка"
14.50 Х/ф "У безвиході: Втеча з
14�ої зони"
16.45 Х/ф "Полювання на
звіра"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Позначений
смертю" 
21.05 Х/ф "Хижак�2"
23.15 Про футбол
00.25 Х/ф "Телефонна будка"
02.10 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.40 Кримінальні історії
04.00 Х/ф "У безвиході: Втеча з
14�ої зони"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Концерт В. Циганової
07.00 Новини 
07.20 Х/Ф "Як ми шукали
Тишка" 
08.40 Мульти�буки 
09.10 В гостях у Д. Гордона.  
Е. Шеварднадзе 
10.10 НАТО. Свій чи чужий? У
квартирі НАТО
10.50 Х/ф "Кубанські козаки" 
12.50 Музична програма 
13.20 Мульти�буки 
13.40 Х/ф "Неймовірні пригоди
Біллі та його команди" 
15.05 Концерт Б.Моісеєва
"Навеки Ваш...Борис Моисеев" 
16.45 Світ кіно з О. Сумською
16.55 Х/ф "8 жінок"
19.00 В гостях у Д. Гордона. Е.
Шеварднадзе 
20.00 Новини�тижневик 
20.30 Тиждень моди з 
Д. Шаповаловою
21.00 Світ кіно з О. Сумською 
21.10 Х/ф "Час для слави"
23.05 Новини�спорт�тижневик 
23.25 Медицина з І.Трухачовою
23.35 Концерт Білоножків
"Мелодія двох сердець" 
02.35 Д/с "Велика мандрівка"
03.00 Новини�тижневик 
03.30 Новини�спорт�тижневик 
03.50 Вистава "В моїм
завершенні початок мій..."

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/Ф  "Одного
божевільного літа"  
07.45 Церква Христова
08.00 М/Ф "Астерикс проти
Цезаря" 
09.30 Х/Ф "Гарячі голови"  
11.15 Х/Ф "Донька мого боса" 
12.55 Шоуманія 
13.30 Ексклюзив
14.15 Аналіз крові 
14.55 ЖЗЛ
16.00 Х/Ф "Я � Цезар"  
18.05 Т/с "Щасливі разом"  
19.05 Х/Ф "Гарячі голови � 2"   
21.00 Х/Ф "Людина, що
занадто мало знала"  
23.00 Х/Ф "Страх"  
01.00 Х/Ф "Падіння в темряву"  
02.35 Шоуманія 
03.05 Ексклюзив 
03.35 Х/Ф "Останнє слово за
любов'ю"

НТН
06.00 "Маски�шоу"  
06.30 "Особистий погляд"  
07.00 "Повнота радості життя"
07.40 М/ф "Лікар Пес"
09.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.25 Д/ф "Ясновидець.
Пророк Третього рейху чи
шарлатан?"
11.20 Д/ф "Диво�зброя та
містика в Третьому рейху"
12.20 Бушидо. Східні
єдиноборства    
14.35 Х/ф "Заручник" 
16.30 Свідок. Дайджест
17.00 Проект Леоніда

Парфьонова "Російська
Імперія". Катерина ІІ. 1 ф.
18.30 Х/ф "Осінь у Нью�
Йорку"
20.50 Х/ф "Гримучі змії"
23.00 Х/ф "Бійня"
01.10 Х/ф "Під замком"
02.45 "Клуб Нічки"
04.00 "Речовий доказ" 
04.20 "Маски�шоу"  
04.50 "Наші"
05.35 "Особистий погляд"

СТБ
05.50 "Файли НЛО"
06.35 М/ф "Незнайка в
Солнечном городе" 
08.00 "Навколо світу" 
09.00 "Їмо вдома" 
10.10 Х/ф "Зигзаг удачі" 
12.05 "Таємниці України.
Таємні арсенали" 
13.05 "В пошуках істини.
Таємниця вбивства комкора
Котовського" 
14.10 "Слідство вели" з
Леонідом Каневським 
15.10 "Документальний
детектив. Приворотне зілля" 
15.50 "Правила життя..
Руйнівний ремонт" 
16.55 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 "Паралельний світ" 
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 "Наше Нове Кіно. Х/ф
"Довгоочікуване кохання" 
22.05 Х/ф "Слухаючи тишу" 
00.15 "Неймовірні історії
кохання" 
01.25 Х/ф "Декілька днів у
вересні" 
03.30 "Зоота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Табалуга"
09.00 Ретро�мультик
09.30 М/с "Нова сімейка
Адамсів"
10.30 Шоу Оксани Марченко
11.30 "Дивись!"
12.00 "Випробування вірності"
12.30 "Заборонена зона"
13.30 "Фактор страху"
14.30 Індійське кіно. "Танцюй,
танцюй"
18.00 Т/с "Троє зверху�2"
18.30 "Бла�бла�шоу"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Убойна ліга"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 Т/с "Наше таємне життя" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 05.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.35 Сильні світу сього  
07.00 Зелена варта  
07.30 За сім морів
08.00 Україна стародавня   
09.00 Чиста наука          
10.00 Хіт� парад диких тварин     
11.00 Удаючи звіра           
12.00 Підводні скарби          
13.00 Школа ремонту  
14.00 Створення досконалості      
15.00 Гранична швидкість             
16.00 Світ природи          
17.00 Підводна одіссея 
команди Кусто         
18.00 Хіт� парад диких тварин     
19.00 Х/ф "Загублений світ"        
20.30 В пошуках Атлантиди        
21.30 Святі воїни         
22.30 Хто написав Новий
Заповіт?        
23.30 Кельти        
00.30 Найсмішніша реклама 
01.00 Незалежність 
назавжди  
04.50 Найсмішніша реклама 
05.20 Сильні світу сього 
05.35 Зелена варта

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Події
07.00 Спортивні події
07.10 Погода
07.20 Х/ф "У дзеркала 
дві особи" 
09.00 Події
09.30 Події спорт
09.40 Погода
09.50 Срібний апельсин
10.30 М/с "Качині історії" 
11.00 Суботній вечір 
13.00 Т/с "Куля�дура" 
15.00 Щиросерде визнання
15.30 Х/ф "Краще не буває" 
18.30 Події
19.00 Футбол. Чемпіонат
Прем'єр Ліга України.
"Шахтар" (Донецьк)�
"Іллічевець" (Маріуполь)
21.00 Щиросерде визнання
22.20 Футбольний уїк�енд
23.30 Х/ф "Новачок"
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.50 Х/ф "Порочний 
зв'язок"
06.00 Мультфільми

СУБОТА

2 серпня

НЕДІЛЯ

3 серпня



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 9

До Дня міста: родинна історія

Костянтин Миколайович
розкладає перед нами сторіч�
ної давності документ.
Пожовклий папір трохи пор�
ваний. З чотирьох шматків
складаємо в єдине ціле. Ось
вона � славнозвісна козацька
грамота, видана ще дідові
Карєва К.М. � Радомському
Дмитру Андрійовичу. Із
спадкоємцем цінного паперу
на сьогоднішній день і буде�
мо спілкуватися.

Прадід Микола Мико�
лайович Заборський � слу�
жив козаком при государеві
�імператорі Миколі�ІІ. Його
дружина Анна народила
йому 5 дітей, одна з доньок
пізніше стала бабусею Карє�
ва К.М. Анна була дуже осві�
чена, знала досконало чоти�
ри іноземні мови. Дочку
Варвару віддали заміж за
Радомського Дмитра Андрі�
йовича, якому був виданий
документ як сину козака.
Народили  дочку Лідію, яка
стала матір'ю Карєва К.М.   

Костянтину Миколайови�
чу 70 років. Народився в
місті Скадовську на Херсон�
щині, куди за направленням
після закінчення автодорож�

ного інституту приїхав його
батько. Але в школу Костя
пішов аж у Німеччині після
війни, де дослужував батько.
В 1947 році приїхали в
Боярку. Дотепер зберіг
дружні стосунки з двома нім�
кенями, в ту пору вони були
ще дітьми. В сім років вільно
розмовляв німецькою. В Віт�
тенберзі пішов у перший
клас. Про життя в Німеччині
спогади має найтепліші.
Саме там в дитячому серці
був закладений фундамент
моралі, на якому довелося
будувати принципи в
подальшому житті: завжди
бути охайним, чистим, аку�
ратним, не красти, не обма�
нювати, нікого не бити. 

� Я за все життя бився
тільки три рази, � сміється
господар.

� Цікаво, кого били і за
що?

� Перший раз за те, що

один нелюдок
посмів підрізати ножем
знайомого. То я таким чином
відплатив за постраждалого.
Бив так, що й не знав вже,
що й роблю. Другий раз
захищався, коли напали на
мене біля ставка, як повер�
тався з роботи пізно ввечері.

Розлітались вони від мене,
наче якийсь непотріб. А тре�
тій раз бив жида, який нава�
жився висловити своє недоб�
розичливе ставлення до
української нації. То я з роз�
маху так вліпив його!..

� То, бачу, в Ваших
жилах тече справжня
козацька кров. 

� Авжеж. Я вам скажу,
дивлячись на життя свого
діда (якому виданий був
документ, що він син
козака), то сьогоднішнє
виховання суттєво
відрізняється від вихо�
вання тих часів. Мій дід в
злагоді прожив зі своєю
дружиною пів�віка. Дуже
любив свою помічницю Вар�
вару Миколаївну. Стосунки
між ними були дуже добро�
зичливими, ласкавими.
Поважали один одного. От,
наприклад, звертання бабусі
до діда:

,,Коленько, голубчи�
ку, підійди�но сюди!" Дуже
гарними, відібраними слова�
ми спілкувалися один з
одним. Та й взагалі я зроду
не чув, щоб мій дід лаявся.
Можливо й були якісь непо�
розуміння, та вирішувалися
вони тактовно і не в присут�
ності дітей чи сторонніх. 

Збираючись на якесь
свято чи в Церкву, жінка
соромилась при чоловікові
переодягтися. Бачте, жінки
були сором'язливі. Тепер не
так. Жінки сучасні змінили�
ся, і ставлення до них також.
Стосунки не такі цнотливі,

як були за часів козацтва.
Жінки тоді не палили цига�
рок і не вживали пива, як
тепер, просто вулиці з пляш�
ки, � сумно констатує Карєв.

� І то все брехня, що
козаки горілку добре пили.
Мій дід, яке б свято велике
не було чи застілля яке,
більше 3�х чарок не пив
ніколи. Гарне виховання
було козаче.

Красиво одягалися.
Сорочка�вишиванка, виши�
та червоними та чорними
нитками. Білі штани.

Було й таке, що за відсут�
ності діда, який місяцями
міг бувати на козацькій
службі, а в сім'ї потреба в
чоловічій силі є, то прий�
дуть інші козаки, чоловік

десять, всю роботу зроблять
гуртом. До їжі невибагливі
були. Картоплю любили їсти
з кислим молоком. Здорові,
крепкі люди були. Не було
ніяких бійок чи суперечок,
чи зухвальства. Незалежно
від походження, чи то з роду
генеральського, чи звичай�
ного міщанського. Всі рівні

були між собою.
В козацькій хаті попід

стінами стояли лавки, ослін�
чики, щоб було де сісти. В
кутку � образи: усі розмальо�
вані, під золотом. Хазяїн�ко�
зак завжди радий гостеві,
щиро привітає, нагодує.
Тепер хата красить кутками
та не красить пирогами, а
тоді було не так: усякого
нагодують.

Як наїдуть козаки, любо
було глянути. Народ усе
широкоплечий, вусатий,
бравий... Голови голили.
Тоді ще мода була носити
чуприну, то оце в кого

довга � візьме й обмота кру�
гом вуха. А на конях як їзди�
ли!... Коні в них саме в тілі,
швидкі, меткі, добре знали
козацький норов. Було, їдуть
тихо, потім виграють під�
тюпцем, а далі як залопо�
тять! Пішла курява шля�
хом... 

Працював дід на заводі
"Електросила", пізніше
перейшов у школу №1 в
Боярці, де купили собі дачу,
квартира була в Києві.

Карєв Федір, дід по бать�
кові, працював головним
бухгалтером лісництва, і
його дружина Ольга Петрів�
на, бабуся батька,  також
працювала бухгалтером в
лісництві, після технікуму.
Трудова біографія Карєвих
більш як 100 років пов'язана
з лісництвом.

Дорогоцінний спадок, що
лишився від бабусі � Святе
Письмо (Євангелію), яке
було подароване священни�
ком Леонідом Крипицьким,
та молитвослів в обложці із
слонової кістки зберігає
Костянтин Миколайович.

Валентина Сіродан

(продовження читайте 

у наступному номері)

НАЩАДОК КОЗАКА

Бібліотека… З давніх
часів вона є скарбницею
людських знань. Тут в тиші
читального залу можна

"зустрітися" з улюбленими
героями, одержати
необхідну інформацію,
підготувати реферат,

зустрітися з цікавими
людьми або просто відпо�
чити з книгою чи журна�
лом в руках.

Бібліотекарі проводять
велику масову роботу з
читачами. Серед масових
форм роботи великою
популярністю користують�
ся огляди літератури, пре�
зентації книг, журналів,
бібліотечні уроки, зустрічі
з письменниками тощо.

Цікавою видалася
нещодавня екскурсія до
музею архітектури і побуту
Пирогово. Завдячуючи
міському голові, 20 липня
така екскурсія була прове�
дена для кращих читачів
бібліотеки. Того дня у

цьому неповторно мальов�
ничому куточку проводив�
ся День різьбляра по дере�
ву. Можна було придбати
цікаві сувеніри, оглянути
самобутню архітектуру,
ознайомитися з побутом
кожного регіону, будь�то
західна Україна, Слобо�
жанщина чи Чернігівщина.

Екскурсанти відвідали
етнографічний регіон
"Полісся", "Слобожанщи�
на", "Карпати".

Поповнюйте лави
наших читачів. Ласкаво
просимо!

Завідуюча Боярською
міською бібліотекою 

Л.І. Заєць

ЕКСКУРСІЯ � В ПОДАРУНОК КРАЩИМ ЧИТАЧАМ
Культура
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Новітні технології

До Дня працівників торгівлі

Ми живемо у час передо�
вих комп'ютерних техноло�
гій. І вже нікого не здивуєш
вмінням користуватися все�
світньою мережею Інтернет:
від дитини і до людини пен�
сійного віку, всі без винят�
ків відсилають листи, шука�
ють нових друзів, діляться
враженнями та навіть теле�
фонують за допомогою
Інтернету. Про те як спро�
стили життя кожного пошу�
кові системи говорити буде
зайвим. 

Але чи всі боярчани
мають змогу користуватися
доступним та швидкісним
Інтернетом? Про це і спробу�
вали дізнатися. Ще кілька
років тому Інтернет�простір
Боярки був умовно поділе�
ний між двома конкуруючи�
ми провайдерами � Віланом
(V�Lan) та Тетою (Teta).
Підключаються обидва на
основі виділення лінії, а
послуги Інтернет надаються
через адміністратора. Систе�
ма досить проста, і сотні
боярчан забажали стати
користувачами мережі. Але
життя іде, час летить, і

швидкість та умови послуг
перестали відповідати потре�
бам користувачів. Тим паче,
вагомим недоліком було те,
що нормальна робота мережі
залежала від десятка факто�
рів, починаючи  поганою
погодою, і закінчуючи
людською недбалістю. Сто�
совно тарифного плану, то
він досить помірний, але це
за умови, що ти не "сидиш в
неті" зранку до ночі, і не
качаєш гігабайти "інфи". 

Нещодавно у нашому
словниковому запасі з'яви�
лось нове поняття "безпро�
відний Інтернет".

Суть його полягає у тому,
що ти можеш придбати
невеличку "флешку", яку
піключаєш до комп'ютера, а
вона вже ловить сигнали і
забезпечує роботу мережі.
(Оператори, які працюють у
м. Боярка: "People.net", 
"ОГО" та ін.) Це досить
зручний винахід. Адже ти
маєш змогу користуватися "�
нетом" будь�де, але, на
жаль, це лише на перший
погляд. Проблема все та ж �
відсутність нормального,

стабільного сигналу, повіль�
на швидкість та досить неде�
шева вартість. Хоча майже
всі оператори влаштовують
різноманітні акції, встано�
влюють сезонні знижки та
надають переваги постійним
клієнтам, користування
"безпроводкою" у Боярці
виллється у чималу копійку. 

Також ще одним дося�
гненням прогресу, а точніше
мобільних операторів,
можна вважати мобільний
Інтернет. Тут все просто:
твій оператор мобільного
зв'язку і є твоїм Інтернет�
провайдером. Швидкість
роботи близька до оптималь�
ної, але ціна послуг, знову�
таки, не радує гаманець. (У
м. Боярка працюють "МТС�
connect", "Life" та ін.) 

Варто зауважити, що
популярності останнім часом
набуває Інтернет�мережа
"Maximuma". Зайшовши до
офісу, на очі потрапляє кар�
тинка з написом  "Мы в
ответе за тех, кого подклю�
чили", а привітний співро�
бітник мережі Сергій Коло�
мийчук пояснює, що собою

являють Інтернет�послуги,
які вони надають. 

"Насамперед, "Maximu�
ma" в Боярці �  це певне коло
спеціалістів, які працю�
ють заради того, щоб дати
боярчанам більше можливо�
стей користуватися ресурса�
ми Інтернету", � говорить
Сергій. 

Підключення відбуваєть�
ся протягом кількох днів з
моменту подання заявки на
сайті провайдера, і що ціка�
во � безкоштовно. Клієнт
повинен заплатити лише за
певні матеріали, використа�
ні для встановлення Інтер�
нет�мережі. 

Вразила хороша швид�
кість роботи "Maximuma" і
досить помірні тарифи, які,
до речі, кожен користувач
може підібрати у відповідно�
сті до особистих вимог та
потреб. 

А те, що історично місто
поділено на дві частини � 
"Стару" та "Нову" лише
ускладнює процес встано�
влення і нормального функ�
ціонування Інтернету будь�
якого оператора. Справа в

тому, що "Стара" частина це,
в основному, приватні
будинки. Доступ туди обме�
жений, дорогий, а відповід�
но, невигідний для самих
Інтернет�провайдерів. Та й
користувачам не солодко,
адже сигнал слабкий та
нестабільний. Тому власники
приватних будинків повинні
поки що шукати альтерна�
тивні шляхи доступу до все�
світньої мережі. Хоча,
наприклад, співробітники
"Maximuma" зауважують,
що Інтернет стане доступним
і для приватного сектору вже
протягом шести�семи міся�
ців. Отож, будемо сподівати�
ся на покращення роботи
Інтернету в м. Боярка, але не
забувати і про "живе" спілку�
вання.

Альона Шульга

ДОСТУПНИЙ  ТА  ШВИДК ІСНИЙ  І НТЕРНЕТ .  
ВІН ДЛЯ ВСІХ?

Сучасний сервіс, затишні
торговельні зали, якісна про�
дукція, доступні ціни та при�
вітний персонал � все це вигі�
дно підкреслює індивідуаль�
ний стиль роботи цього мага�
зину, який за рекордно
короткий час завоював пова�
гу та любов покупців. А
життя тут розпочинається
задовго до офіційного від�
криття магазину: о 6.30...
Втім, для більшості праців�
ників "Кварталу" торгівля �
це не просто місце роботи, а
невід'ємна частина їхнього
життя...

Як, наприклад, для Ната�
лі Петрівни Пшеничної,
директора "Кварталу", яка в
торгівлі � більше 20 років, а в
кварталі � п'ятий місяць. По
закінченні торговельного
інституту працювала стар�
шим ревізором торговельної
мережі Східно�Західної
залізниці, потім � в магази�
нах міста Києва. Поступово
піднялася до директорського
крісла. Тому до "Кварталу"
прийшла із своїм чітким
баченням розбудови цього
торговельного закладу. То що
ж є головним в роботі про�
давця? В чому її специфіка? 

"Наш колектив � 53 пра�
цівника. Більшість � боярча�

ни. У нас працюють ввічливі,
добросовісні люди, � гово�
рить Наталя Петрівна. � Я
прийшла до "Кварталу"
через місяць після його від�
криття. На сьогоднішній
день штат змінився відсотків
на 70. Адже головне � бажан�
ня працювати і... вчитися.
Якщо ж людина недисциплі�
нована, до виконання своїх
обов'язків ставиться халат�
но, запізнюється, то вона в
нас не приживається...
Головним показником нашої
роботи (моя співрозмовниця
на хвильку замислюється)
вважаю... вдячність за мій
персонал та подяки покупців
за якість обслуговування.
Тому що, на мій погляд,
головне правило працівника
торгівлі � ввічливість. І, зви�
чайно ж, культура обслугову�
вання, усмішка на устах.
Вміння запропонувати товар
та "прорекламувати" його.
Людям приємно підходити до
такого касира чи продавця,
приємно відвідувати такий
магазин..."

Розмову підхоплює Олена
Василівна Чекотун, яка про�
живає в Боярці з 1969 року.
В торгівлі працює з 1975, в
"Кварталі" � з дня відкриття
магазину. "Приємно, коли до

тебе гарно ставляться. І хто
як не ми відчуваємо і знаємо,
від чого це ставлення зале�
жить. Адже це тут ми � про�
давці, а деінде � покупці.
Така зміна "ролей" у нашій
роботі дуже корисна." 

А Світлана Тихонова �
корінна боярчанка. Свій

"Квартал" характеризує про�
сто: "Тут зручно і комфорт�
но. Дуже подобається пра�
цювати. Головне в нашій
роботі � спілкування з людь�
ми. По суті, це робота прак�
тичного психолога � знайти
підхід до людини, зрозуміти,
що їй потрібно, а відтак � що
порадити. Тут мені подоба�
ється все. Якби ця робота

мені не подобалася, я б тут
не працювала." 

Анна Дяченко теж корін�
на боярчанка. Жила в різних
містах, працювала на різних
роботах. Та виявилося, що 
"всі дороги ведуть в Боярку.
Що ж до "Кварталу", то я
просто вдячна долі, що пра�

цюю тут. Чому? Тому що ми
працюємо для того, щоб
боярчанам було зручно купу�
вати якісний товар. І пра�
цюємо так, щоб отримувати
задоволення від своєї 
роботи." 

Як же святкуватимуть
продавці "Кварталу" своє
професійне свято? На це
питання відповідає, звичай�

но ж, директор. "27 липня �
мій особистий вихідний. Але
я, звичайно ж, приїду приві�
тати свій колектив. І добрим
словом, і преміальними. Вже
зараз, через газету, хочу при�
вітати наших продавців
Сагайдачну Н.П., Денисову
В.І., Кошарну С.В. та каси�
рів�контролерів Дяченко
А.А., Тихонову С.М., Чеко�
тун Н.В., Карпенко О.Є.,
Архипову Ю.І... А потім буде
святкове шампанське і тра�
диційний тортик. Тобто, все �
як у звичайній дружній роди�
ні, якою, по суті, і є мій
колектив." 

А побажання до свята �
лише колективне! "Такий
магазин в Боярці один�єди�
ний. Тому ми бажаємо нашо�
му "Кварталу" побільше клі�
єнтів (які зможуть отовари�
тися у нас відповідно до своїх
потреб) та гарних працівни�
ків � ввічливих і професій�
них. А нам всім � здоров'я,
благополуччя в родинах,
любові та успіхів. І здійснен�
ня всіх�всіх планів!" 

Наша редакція з задово�
ленням приєднується до
такого теплого побажання. 

А разом з нею і
Радислав Кокодзей 

В МАГАЗИН�ЕКОНОМІ "КВАРТАЛ" НА ПРИВІТНОСТІ НЕ ЕКОНОМЛЯТЬ!
За час розвитку людства торгівля стала необхідною частиною

його життя. Мабуть, сьогодні просто неможливо знайти людину,
яка б ніколи не була у ролі покупця. А що ж приваблює в цьому

людей, які знаходяться по інший бік прилавка, тобто � продавців?
І взагалі, що це за люди � продавці? Це ми вирішили з'ясувати напе�
редодні Дня працівника торгівлі у економ�магазині "Квартал".
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Ви нам писали

На всі смаки

По�перше, хочеться
подякувати Вам за ту робо�
ту, що виконується з благоу�
строю і наведення ладу в
нашому місті.  За час Вашої
роботи міським головою ми
знаємо Вас як порядну
людину та людину слова,
тому вимушені звернутися
до Вас з нашою проблемою.
Бо лише на Вашу допомогу
можна сподіватися.  Ми
проживаємо в Білогородсь�
кому провулку, стовпи елек�
тромережі були встановлені
тут більше 50 років тому.

Вони дерев'яні, і давно
вже використали свій
ресурс. Минулого року  в
нашому провулку проводи�
лась заміна старих стовпів
на нові залізобетонні, а
також проводилась заміна
електромежі. Та чомусь
один зі стовпів, стан якого �
найгірший, не був заміне�

ний. Хоча поряд з ним вста�
новлено новий не підключе�
ний до напруги стовп. Ста�
рий стовп практично трима�
ється на дротах, покосився,
і кожна наступна злива чи
сильний вітер можуть приз�
вести до його падіння. Він
являє собою неабияку загро�
зу для життя жителів нашо�
го мікрорайону. Проблема
має просте вирішення:
треба лише перечепити
дроти електромережі зі ста�
рого стовпа на новий. Наші
неодноразові звертання до
Районного управління елек�
тромереж ні до чого не приз�
вели. 

Маємо надію, що наша
проблема не омине Вашої
уваги, і Ви допоможете у її
вирішенні.

З повагою, жителі 
Білогородського провулку

ШАНОВНИЙ ТАРАСЕ ГРИГОРОВИЧУ!

Держава здійснює захист
дитини від:

� усіх форм фізичного і
психічного насильства, обра�
зи, недбалого і жорстокого
поводження з нею, експлуа�
тації, виключаючи сексуальні
зловживання, у тому числі з
боку батьків або осіб, які їх
заміняють;

� втягнення у злочинну
діяльність, залучення до вжи�
вання алкоголю, наркотич�
них засобів і психотропних
речовин;

� залучення до екстреміст�
ських релігійних психокуль�
тових угрупувань та течій,
використання її для створен�
ня та розповсюдження пор�
нографічних матеріалів, при�
мушування до проституції,
жебрацтва, втягнення до
азартних ігор тощо.

Держава через органи
опіки і піклування, служби у
справах неповнолітніх, цен�
три соціальних служб для
молоді, надає дитині та осо�
бам, які піклуються про неї.

Дитина вправі особисто
звернутися до органу опіки та
піклування, служби у спра�
вах неповнолітніх, центру
соціальних служб для молоді,
інших уповноважених орга�
нів за захистом свої прав, сво�
бод і законних інтересів.

Без згоди законного пред�
ставника дитини заборо�
няється розголошення чи
публікації будь�якої інформа�
ції про дитину, що може запо�
діяти їй шкоду.

Головний спеціаліст 
К�Святошинського районно�

го управління юстиції 
В.В. Лук'яненко

ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД УСІХ ФОРМ

НАСИЛЬСТВА НЕПОВНОЛІТНІХ

1. Витрина без магазина. 2. Тропические леса. 3. "Мумифицированный" виноград. 

4. Инструмент, изобретенный Левенгуком. 5. Жертва педагогических опытов Балды. 

6. Вид местности, открывающийся с высоты. 7. Сиамский близнец Европы. 8. Семья в

обществе. 9. Покоритель вершин, скалолаз. 10. "Буква" азбуки Морзе. 11. Блюститель

султанского ложа и гарема. 12. Обломанные сухие ветки. 13. Судовая цистерна. 

14. Разрушительный переворот, катастрофа. 15. Музыкальный оптимизм. 16. Город,

спасенный гусями. 17. Высокая должность мистера Твистера. 18. Огуречный суп. 

19. Костер в рамках. 20. Напиток богов. 21. Греческий обидчик. 22. Крыша для неко�

торых мужей. 23. "Директор" корабля. 24. Аппетитная картина. 25. Она измеряется в

градусах. 26. Именно так по�латыни звучит в другом месте. 27. Краска для классиче�

ских джинсов. 28. Мемориальное сооружение. 29. Водоплавающий повар. 30. Броне�

жилет Ильи Муромца. 31. Дорожка в лесу или в парке. 32. Водитель русской тройки

лошадей. 33. Без него трудно ориентироваться. 34. Генерал на чайном столе.

35. "Мокрый" результат ясных и тихих ночей. 36. Заморский эквивалент слову "посту�

пок". 37. Предмет кухонной мебели. 38. "Местов нет!" � одним словом. 39. Войсковое

подразделение. 40. Курья мать. 41. "Безжизненный" газ. 42. Название циклона в Азии.

43. Егоза.

Возможны три варианта, отличающихся количеством общих букв между 
соседними словами � от одной до трех соответственно.

ЧАЙНВОРД "СПИРАЛЬ"
Овен (21.03�20.04)

У вас з'явиться можливість вільно діяти. Ви зможете запев�

нити партнерів у правильності обраних вами цілей. Вихідні

приділіть вирішенню особистих питань.

Телець (21.04�21.05)

Майбутній тиждень примусить по�новому розставити пріори�

тети. Переміни вдома і на роботі можуть мати резонанс у

подіях, які трапляться згодом.

Близнюки (22.05�21.06)

Тиждень підходить для спокійних занять. У цей період бажано

починати курс медичних процедур. Вільний час присвятіть

родині. Повноцінний відпочинок поверне вам сили.

Рак (22.06�23.07)

Найцікавіше відбуватиметься на роботі. Варто розібратися з коле�

гами і зрозуміти, що ви повинні розраховувати тільки на себе.

Лев (24.07�23.08)

Вас чекають переміни по службі. Ви зможете запобігти дея�

ким проблемам, які можливі найближчим часом. На кінець

тижня не плануйте багато справ.

Діва (24.08�23.09)

Ваше життя набуває нового позитивного сенсу. З'являться

нові творчі ідеї. Почніть цикл спортивних тренувань. У вас є

шанс унаслідок цього отримати потрібний результат.

Терези (24.09�23.10)

Будь�яка активність потребує додаткових зусиль. Стосунки з

родиною і домашні справи будуть у центрі уваги. Ініціатива у

ваших руках, постарайтеся не випустити важливі моменти.

Скорпіон (24.10�22.11)

Зірки спрямують усю вашу енергію на вирішення фінансових

питань. У вихідні знайдіть час для особистих справ. Можна

поєднати спілкування з друзями і відвідування спортивного залу.

Стрілець (23.11�21.12)

Вдасться здійснити багато задумок, але все одно доведеться

деякі справи відкласти. Ви познайомитеся з новими цікави�

ми людьми або отримаєте цікаву інформацію.

Козеріг (22.12�20.01)

На початку тижня відбудуться незначні зміни. Якщо ви

прийняли рішення змінити місце роботи, не варто вагатися.

Слід нарешті подумати про своє здоров'я.

Водолій (21.01�19.02)

Зараз ви відчуваєте приплив сил і налаштовані на експери�

менти. Якщо вам треба когось упевнити і добитися позитив�

ного рішення, зробіть це в п'ятницю.

Риби (20.02�20.03)

Не випустіть можливості втілити в життя один зі своїх пла�

нів або принаймні шукайте нових корисних зв'язків. Краще

за все зорієнтуватися на тривале співробітництво.

ГОРОСКОП (28.07-03.08)
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Загальний тираж 5000 прим.

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади ? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но� аналітичний тижневик "На Боярській хвилі", та

щочетверга у той же час радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

ОФІЦІЙНИЙ ЗАРОБІТОК!

Інформаційне агентство "Боярка�Інформ" запрошує на

канікулярний період старшокласників, які досягли 14�ти

річного віку, студентів, пенсіонерів для реалізації газети

"Боярка�Інформ" за трудовою угодою на вигідних умовах.

Довідки за тел.: 47�079,  8(044) 229�64�86,  8 (097) 90�444�78

Адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77 (Бібліотека, 2�й поверх)

Києво�Святошинське районне управління юстиції

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад � головних спеціалістів 
(3 вакансії) та спеціаліста І категорії відділу реєстрації

актів цивільного стану

КОНКУРС ТРИВАЄ ОДИН МІСЯЦЬ З ДНЯ ОГОЛОШЕННЯ

ОБОВ'ЯЗКОВА ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Звертатися за адресами:

м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86,  

м. Боярка, вул. Білогородська, 134а

тел. 8(298) 7�13�32, 8(298) 4�02�09

Загублене реєстраційне посвідчення на кв.25 у будинку по

вул. Молодіжній, 63, що в м. Боярка, видане Коваленко

Ользі Давидівні, вважати недійсним.

Вітання, оголошення, рекламаАнекдоти

ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:

• кухар;

• бармени;

• офіціанти;

• прибиральниця

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

З життєвої мудрості діда 

Опанаса: 

� Слабкі п'ють, щоб розхороби�

тися, а потім шумлять, щоб не

загубитися. А сильні п'ють,

щоб розслабитися, а потім

поводяться тихо, щоб ніхто

випадково не постраждав

���������

З життєвої мудрості діда 

Опанаса: 

� Погано знати багато жартів:

коли треба � не згадаєш, а коли

хтось розповідає � не смішно.

���������

Маленький черв'ячок, 

плачучи, запитує: 

�� Мамо, мамо, а де наш тато? 

�� Не плач, синку. Тато пішов з

чоловіками на рибалку.

���������

Один рибалка запитує іншого: 

�� Як сьогодні вода? 

�� Чудова! Навіть рибі не

хочеться з неї вилазити.

���������

� Слухай, а твоя дружина уміє

готувати? 

� Готувати�то вона вміє, тільки

я не вмію їсти те, що вона

готує.

���������

Два студента у гуртожитку

"політєха". 

� Дмитро, чуєш… Давай�но

свиню заведемо? 

� Та ти що, здурів? Грязюка,

сморід… 

� Ну то й що? Вона ж звикне.

���������

Прийшла чукча до чукчі.

Бачить у нього на землі ведме�

дячу шкуру і питає: 

� Скільки ти зробив пострілів у

ведмедя. 

� Десять. 

� А скільки попало. 

� Жодного. 

� А від чого ж він помер? 

� Від сміху.

���������

Синочок телефонує додому:

� Мам, я збираюся одружитися!

Мама: � Ой, чудово!

� Мам, але ти знаєш, проблема

в тому, що моя наречена тем�

ношкіра...

� Нічого синку, ми не расисти.

� І ще у неї троє дітей і нам ніде

жити.

� Не страшно, синку, ви всі чудо�

во поміститеся у нашій затишній

однокімнатній квартирі.

� Мам, а як же татко?

� А тата ми поселимо у 

комірчині.

� Мам, а ти?

� А я зараз піду вдавлюся.

���������

На сонці зареєстровано нові

магнітні вибухи! Відповідаль�

ність взяло на себе терористич�

не угруповання "Аль Каіда"

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖА "МАКА "МАКСИМУМ�НЕТ"СИМУМ�НЕТ"

КРКРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ З ОПТИКІЛЬКИ З ОПТИКОЮ!ОЮ!

Підключення  до мережі �  БЕЗКОШТОВНО

Доступ до популярних Укр. ігрових серверів � БЕЗКОШТОВНО

Підключення протягом одного дня з моменту подачі заявки

Незалежність від кліматичних умов та пори року

Наші абоненти вже переконалися � Maximuma Net

WWW.MAXIMUMA.NET

Тел. 8 � (298) � 47 � 999

ПОТРІБНІ ВОДІЇ:

� автомобіля МАЗ 

з н/причіпом. Робота по 

м. Києву та області;

� автомобіля РЕНО.

Міжнародні перевезення,

досвід роботи, наявність

закордонного паспорта та

категорії Е.

З/плата від 3000 грн.

Тел.: 044�209�96�68; 

044�98�41�659
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