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Боярська міська рада та виконавчий комітет щиро

вітають депутатів міськради V скликання Корнієнко

Ірину Сергіївну; керуючу справами Боярської місь�

кої ради Гапоненко Зою Миколаївну та спеціаліста І

категорії  з питань звернень громадян Бібік Оксану

Миколаївну.  

Зичимо Вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди

і домашнього затишку, звершення усіх Ваших планів

і задумів.

Нехай Ваша працьовитість, невтомна енергія,

душевне тепло приносять Вам заслужену шану і

повагу людей! Наші найщиріші поздоровлення!

Міський голова              Т. Добрівський

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

УУУУССССЕЕЕЕ    ЖЖЖЖ    ФФФФООООННННТТТТААААНННН,,,,     АААА    ННННЕЕЕЕ    ККККААААЗЗЗЗИИИИННННОООО!!!!

Розмова з боярчанином Миколою Поліщуком, який завітав
до редакції, почалася незвичайно. Назвавшись, чоловік якось
сердито, на одному подиху вимовив: "А я ще живий!" Після
чого під моїм здивованим поглядом стомлено опустився на сті�
лець і, перевівши подих, продовжив:

� Уявляєте, � говорить Микола Йосипович, і його голос
тремтить від ледве стримуваного обурення � нещодавно прочи�
тав в газеті інтерв'ю з однією жінкою, яка стверджує, що нія�
кого голоду в Україні не було! Жінка, яка на той час жила в
Ташкенті � "місті хлібному" � спокійнісінько дає оцінку того,
що робилося на Україні! Відмічаючи при цьому, що "в Таш�
кенті теж було голодно, але ж нічого � вижили, і трагедії з
цього ніхто не робив"! Але ж та трагедія була нашим життям!..

Микола Йосипович дістає з сумки густо списані аркуші ("Це
� моя біографія" � говорить стиха, сумовито всміхаючись) і,
машинально перебираючи їх пальцями, починає розповідати...
І поступово оживають в тій розповіді події, від яких волосся
підіймалося сторч і мозок відмовлявся вірити почутому. Та не
йшли з думки оті його слова "Я ще живий!", єднаючи в нероз�
ривне ціле минуле із сьогоденням. Тому й захотілось надати
гостеві слово на сторінках нашої газети. Пропонуємо вашій
увазі лише декілька епізодів з того стражденного життєпису.

читайте на стор. 9

ММММИИИИККККООООЛЛЛЛАААА    ЙЙЙЙООООССССИИИИППППООООВВВВИИИИЧЧЧЧ    ППППООООЛЛЛЛІІІІЩЩЩЩУУУУКККК::::     

""""ЯЯЯЯ    ЩЩЩЩЕЕЕЕ    ЖЖЖЖИИИИВВВВИИИИЙЙЙЙ!!!! """"

ВВВВИИИИККККООООННННККККООООММММ    ММММІІІІССССЬЬЬЬККККООООЇЇЇЇ     РРРРААААДДДДИИИИ    

ВВВВ    ИИИИ    РРРР    ІІІІ     ШШШШ    ИИИИ    ВВВВ    ::::     

Чутки про те, що на площі біля РАГСУ буде казино,
спростовані. По факту там з'явився фонтан. "Новонаро�
джений" ще тільки тиждень споглядає світ, а навкруги
вже почали збиратись молодики із пляшками. Мабуть,
святкувати його народження. Виникає запитання: "Для
чого його спорудили?" 

У багатьох місцях України водограї � символи свята. Їх
таємниче шепотіння надихає митців, закохані чують в них
чарівну музику, діти �вигадують цікаві казки. Дехто
вірить, що саме у воді фонтанів, яка безперервно немов
танцює, народжуються найкрасивіші веселки. Співучі
струмені дають неабиякий заряд бадьорості. Від перебу�
вання тут зникає втома, забуваються дрібні неприємності.
Кажуть, що водограї навіть мирять недругів! Саме водограї
покликані створювати гарний  настрій мешканцям та
гостям міста.

читайте на стор. 9

З серпня на стадіоні "Зеніт" нашого рідного міста, під прапорами "Пори" зустрілися Бояр�

ка та Вінниця. Звичайно ж � на полі футбольному. Ви запитаєте, чому під прапорами 

"Пори"? І взагалі � що ж цікавого відбувалося того дня на "Зеніті"? 

читайте на стор. 11

ШШАНОВНІ МЕШКАНЦІ АНОВНІ МЕШКАНЦІ мм.БО.БОЯРЯРКА!КА!
Виникла необхідність термінової оплати послуг Районним електромережам за використа�

ну електроенергію у липні та авансовий платіж за серпень. КП "Боярка �Водоканал" просить
Вас поставитись із розумінням і сплатити  по рахунках за отриманні послуги з водопостачан�
ня та водовідведення за 07.2008 року. Сподіваємось на вашу допомогу.

З повагою, адміністрація КП "Боярка�Водоканал"
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Заборонити рух небезпечних
вантажів на території міста без
дозволу та супроводу служб ДАІ
Києво � Святошинського райо�
ну по вул. Київська, Магі�
стральна, Білогородська, Хре�
щатик, Жовтнева, Шевченко.

Встановити  тарифи на
послуги з утримання будинків,
споруд та прибудинкових тери�
торій (за 1.00 кв. м. загальної
площі) з 01.08.2008 р. в розмі�
рі: 1,45 грн. в дев'ятиповерхо�
вих будинках;
� 1,59 грн. в п'ятиповерхових

будинках;
� 1,55 грн. в чотирьохповерхо�

вих будинках;
� 1,46 грн. в трьох� і двоповер�

хових будинках;
� 1,00 грн. в одноповерхових

будинках.

Заснувати щорічну міську
Премію імені Володимира
Самійленка  в розмірі 3 000
грн та затвердити Положення
про літературно�мистецьку
Премію імені Володимира
Самійленка 

ССССЛЛЛЛООООВВВВОООО    ППППРРРРОООО    ББББООООЯЯЯЯРРРРССССЬЬЬЬККККИИИИЙЙЙЙ    ФФФФУУУУТТТТББББООООЛЛЛЛ    ����    ППППААААРРРРТТТТІІІІЙЙЙЙННННИИИИЙЙЙЙ    ІІІІ    """"ЦЦЦЦЕЕЕЕННННТТТТРРРРООООВВВВИИИИЙЙЙЙ""""!!!!
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Засідання виконкому

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання виконавчого комітету № 14 від 05.08.2008 року

1. Основні  питання

1.1.
Про стан підготовки комунальних підприємств до опалювального

періоду 2008�2009 рр.

Доповідач :  заступник міського голови  А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.2. Про святкування Дня Незалежності

Доповідач: заступник міського голови В.В.ШУЛЬГА

1.3. Про стан протипожежної безпеки на території міста Боярка

Доповідач : начальник  ПДПЧ � 11  В.І.ЯРЕМЕНКО

1.4.
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій

Доповідач: заступник міського голови  Р.В.ГЛАДКИЙ

1.5.

Про надання тимчасового дозволу на включення та експлуатацію

артезіанської свердловини, яка знаходиться за адресою: м.Боярка,

вул.Шевченка, 82, як безгосподарну

Доповідач :  заступник міського голови  А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.6. Про обмеження перевезення небезпечних вантажів в м.Боярка

Доповідач: заступник міського голови  В.В.ШУЛЬГА

2.
Про надання дозволу на розміщення об'єктів 

торгівлі, побуту, виробництв

Доповідач: Заступник міського голови  Р.В.ГЛАДКИЙ

2.1.
Про надання дозволу Приходько І.І. на укладення договору оренди

нежитлового приміщення за адресою: вул.Дежньова, 5

2.2.

Про попереднє погодження ЦРЛ Києво�Святошинського району

розміщення аптечного кіоску у власному приміщенні за адресою:

м.Боярка, вул.40 років Жовтня, 51 (приміщення ЦРЛ)

2.3.
Про попереднє погодження ТОВ "А8" розміщення виробництва у

власному приміщенні за адресою: м.Боярка, пров.Жовтневий, 50 а

2.4.
Про попереднє погодження ТОВ "ПСК�Спорт" розміщення залу гральних

автоматів в орендованому приміщенні за адресою: м.Боярка, вул.Молодіжна, 76

2.5.
Про погодження ФО�П Кохан С.М. здійснення тимчасового побутового

обслуговування за адресою: м.Боярка, вул.Б.Хмельницького, 75

2.6.
Про погодження ФО�П Гафарову М.А. здійснення тимчасової виїзної

торгівлі за адресою: м.Боярка, вул.Ленінградська (біля дитячої поліклініки)

2.7.
Про погодження ФО�П Єщенко Л.М. здійснення тимчасової виїзної

торгівлі за адресою: м.Боярка, вул.Ленінградська (біля дитячої поліклініки)

2.8.
Про надання дозволу ФО�П Івановій Т.С. на початок роботи кафе за

адресою : м.Боярка, вул.Хрещатик, 2т

2.9.
Про надання дозволу ТОВ "Максимум�нет" на початок діяльності

підприємства з надання Інтернет�послуг у місті

2.10.
Про погодження ФО�П Шиманській О.М. здійснення тимчасової

виїзної торгівлі за адресою: м.Боярка, вул.Київська (біля ставків)

2.11.
Про погодження ФО�П Прохорову О.В. здійснення тимчасової виїзної

торгівлі  за адресою : м.Боярка, вул.Магістральна (біля автобази № 4)

2.12.
Про надання дозволу ПП "Три бажання" на початок роботи магазину�кафе

в орендованому приміщенні за адресою: м.Боярка, вул.Магістральна, 6

2.13.
Про надання дозволу ПП "Три бажання" на початок роботи магазину в

орендованому приміщенні  за адресою : м.Боярка, вул.Хрещатик, 12а

2.14.

Про надання дозволу СПД�ФО Пекур В.С. на продовження роботи

павільйону з продажу товарів побутової хімії і косметики  за адресою:

м.Боярка, вул.Молодіжна, 55а

3. Опікунські питання

Доповідач:  голова ради опіки Л.І.ДУДНІКОВА

4. Про  матеріальну допомогу

Доповідач: керуюча справами З.М.ГАПОНЕНКО

5. Про  затвердження трудової угоди

Доповідач: керуюча справами З.М.ГАПОНЕНКО

6. Архітектурні   питання

Доповідач:   головний спеціаліст  В.В.МЕЛЬНИЧУК

7. Про право власності

Доповідач: Керуюча справами З.М.ГАПОНЕНКО

Про стан підготовки до
осінньо�зимового опалюваль�
ного сезону доповів членам
виконкому заступник міського
голови Анатолій Тахтарбаєв.
Міські служби планують
замінити 162, 5 км водогін�
них мереж, 43,3 км каналі�
заційних, 4 водогінних насос�
них станції і 7 каналізацій�
них. Привести у робочий

стан  57 свердловин.
За останній місяць спіль�

ними зусиллями комуналь�
них служб  вже проведена
заміна 120 погонних метри
водогону, який відслужив
більш ніж 25 років. Проте,
місячний план виконано
лише на 9%. Не вдалось
відремонтувати жодного
метра з 1,6 км  каналізацій�

них мереж.  Замінили 2 з 4�х
водогінних насосів (50%
виконання запланованих
робіт). На 14% виконані
заплановані роботи  з ремон�
ту насосних станцій (1 з 
7�ми), 18% ремонту кому�
нальних КОС . Комунальни�
ми службами проведена
заміна 4 насосних агрегатів
комунальних свердловин.

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗИМИ

З проханням надати дозвіл
для  її створення звернувся до
членів виконкому Боярської
міської ради Василь Кравчен�
ко � головний лікар централь�
ної районної лікарні  Києво �
Святошинського району.   Він
каже, що "аптечне питання"
вийшло з � під контролю, адже
мережа районних державних
мереж зруйнована. З плином
часу перебудови частина
аптек спочатку "акціонізува�
лася", а потім стала приватни�
ми. І тепер диктують ціни на

свій розсуд. Контролювати
ціноутворення немає важелів,
а відтак "… ми не можемо
надати медикаменти пільго�
вим категоріям населення по
доступним цінам, забезпечити
інвалідів, чорнобильців. Ми,
лікарі, маємо впливати на той
перелік і ту наявність медика�
ментів, які потрібні людям. У
цій сфері має бути здорова
конкуренція.  З часом хочемо
витіснити комерційні закла�
ди, що торгують ліками. Щоб
приватні аптеки, для яких

створені всі умови, не нажи�
вали капітали на людських
хворобах. Треба відновити
мережу  лікарняних аптек, де
можна було б керувати ціна�
ми",� звернувся до членів
виконкому головний лікар
"районки".

Оскільки довготривалий
процес отримання ліцензії на
здійснення роздрібної торгівлі
медикаментами для лікарні дій�
шов завершальної стадії, споді�
ваємося, що перший дешевий
аптечний кіоск буде відкрито
незабаром, адже виконком
підтримав прохання лікаря.

У БОЯРЦІ БУДЕ ДЕШЕВА ЛІКАРНЯНА  АПТЕКА?

Хто не був у нашій район�
ній лікарні?  Щоправда, вона
більше схожа на міську, адже
за словами головного лікаря
Василя Кравченка  60 %  усіх,
хто звертається до лікарів у
поліклініку � боярчани.  У  ста�
ціонарі лікують близько � 70%
наших земляків.   

Якщо не були � завітайте, і
ви побачите, як у старих при�
міщеннях колишнього госпіта�
лю, розрахованого на 120

ліжок, на  460 �ти страждають
від спеки  і духоти хворі люди.
Про побудову нових корпусів
для стаціонарного лікування
мова йде давно.  Вже й  400
тис. грн. для виготовлення
проектної документації знай�
шли. То в чому справа? 

� Нажаль, цю роботу ми не
можемо розпочати, допоки від�
сутній акт на землю, на якій
розташована лікарня, � конста�
тує факт Василь Кравченко. �

Наші корпуси збудовані вже
багато років тому на землі, яка
й досі не належить нам. Ми
вже сьомий раз звертаємося до
депутатів Боярської міськради
надати дозвіл на збір докумен�
тації. За невідомим причин цей
процес блокується. 

Спочатку  нам ставили у
вину, що  не оновлена інвента�
ризаційна відомість на всі
будівлі. Ми це зробили. Потім
відмовляли, спекулюючи на
домислах, що територію вико�
ристають під незаконне будів�
ництво. А як назвати побудову
нового лікувального корпусу,
яке без відома тих же самих

депутатів не розпочнеться �
законним чи ні? Або ж відом�
чого житла, аби підсилити
медичний персонал? 

У лікарні 120 вакансій
лікарів і 250 медичних сестер.
Офіційна заробітна платня у
750 грн. не приваблює навіть
санітарку, а не те, що  кваліфі�
кованого лікаря. А за квартиру
треба сплатити значно більше. 

Раніше на роботу  у медичні
заклади йшли, бо хоч і житлом
не забезпечували, але ставили
на чергу. З'являлася надія.
Люди вірили: “Хоч ділянку під
будівництво � та дадуть.”  А
зараз? 60 % медичного персо�

налу � пенсіонери, або ті, хто
через 3�5 років  підуть на заслу�
жений відпочинок.  І що тоді?
Вихід один: терміново вироб�
ляти акти на землю, будувати
новий лікувальний корпус, а
разом із ним відомче житло,
оновлювати каналізаційні
системи, здійснювати перепла�
нування територій тощо. 

Це питання  будуть розгля�
дати найближчим часом члени
профільних депутатський
комісій спільно з головами
фракцій, аби допомогти вирі�
шити по суті. Таке рішення
прийняли на останньому
виконкомі � 5 серпня 2008р.

Найдорожче, що у нас із вами є, люди � здоров'я. Заради нього віддамо усе, що маємо

і не маємо. Бо якщо ні, далі буде тільки біль і ніч...

ХТО І ДЕ БУДЕ НАС 
ЛІКУВАТИ ЧЕРЕЗ 3�5 РОКІВ?
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З початку року  в м. Бояр�
ка виникло: 21 � пожежа; 24
� загорання сміття; 2 � ДТП.

27 березня 2008 року по
вул. Котовського, 4 в резуль�
таті пожежі загинула жінка �
Приходько Ніна В'ячеславів�
на, 1958 р.н.

21 червня 2008 року внас�
лідок ДТП в м. Боярка, по
вул. Білгородська постражда�
ло 5 осіб, троє з них � діти
(12�и, 15�и та 17�и років), та
2 � загинули (жінка 1969 р.н.
та чоловік 1975 р.н.).

Матеріальні збитки від
пожеж б'ють по кишені
4 зафіксованих станом на

1.08.2008р. пожежі спричи�
нили чимало матеріальних
збитків. Так, 27 лютого 2008
року близько 2�ї ночі в 
м. Боярка по вул. 40 р. Жов�
тня, 36 на території ВАТ 
"Арксі" в одному із складських
приміщень, де зберігались
дитячі іграшки ТОВ "Парітет
� сервіс", виникла пожежа.
На момент локалізації її
площа поширилась на терито�
рію понад 3 тис.м. На
ліквідацію лиха задіяли 14
одиниць пожежної техніки.
Прямі матеріальні збитки від
пожежі склали 23 млн. грн.
Врятовано будівлі та мате�
ріальні цінності близько роз�
ташованих підприємств орієн�
товно на 5 млн. грн. Причина

виникнення пожежі � необе�
режне поводження з вогнем.

04 червня 2008 року
близько 12 �ї виникла пожежа
по вул. Декабристів,15 на
ТОВ "ПАЛ Світ саун" в цеху з
обробки деревини. Площа
пожежі сягнула понад 2 тис.
м2. На гасіння цієї пожежі
було залучено понад 6 оди�
ниць техніки. Збитки склали
майже 7 млн. грн.

29 квітня 2008 року в м.
Боярка, по вул. Садова, 33
приблизно о 4�й годині ранку
виникла пожежа в приватно�
му двоповерховому житлово�
му будинку. Вогнем було охо�
плено увесь 2�й поверх та дах
будинку. По прибутті першо�
го підрозділу пожежно�ряту�
вальної служби основні сили і

засоби були спрямовані на
захист нижніх приміщень
будівлі та розташованих
поряд житлових будинків.
Площа пожежі на момент
локалізації досягла 250 м2. На
ліквідацію лиха було задія�
ною 3 одиниці пожежної тех�
ніки. Врятовано сусідню буді�
влю, збитки від зруйнування
якої могли б сягнути 200 тис.
грн. 

24 травня 2008 року при�
близно о 17 год. в м. Боярка
на лінії №16, буд. № 8 вини�
кла пожежа в приватному 3�х
поверховому будинку. Площа
пожежі на момент локалізації
досягла 120 м. Для успішної
ліквідації пожежі прибуло
три одиниці техніки. Причи�
на виникнення � порушення

правил пожежної безпеки
при влаштуванні котла опа�
лення сауни. Сума збитків від
пожежі 50 тис. грн. Врятова�
но житловий будинок в ціло�
му на 300 тис. грн.

Одна з  причин пожеж %
самовільне спалювання

сміття.
На цьому наголошує

заступник начальника 11�
ПДПЧ м. Боярка  О.С. Сушко.
"На сьогоднішній день ще
одним з важливих питань про�
типожежного захисту міста є
самовільне та неконтрольова�
не спалювання побутового
сміття населенням в місцях,
не передбачених для таких
цілей, а саме: на місцях вики�
ду сміття біля житлових бага�
топоверхових будинків, на
узбіччі доріг, в парках, в лісо�
смугах тощо. За останні два
місяці про такі випадки було
11 повідомлень від жителів
міста. Підпорядкована дер�
жавна пожежна частина здій�
снила понад 15 виїздів на
неконтрольоване спалювання
сміття. В більшості випадків
спалювання сміття загрожу�
вало займанням поряд розта�
шованих будівель та споруд.

Протипожежна 
безпека перш за усе!

На даний час в м. Боярка

розташовано: 27 � об'єктів
міністерства охорони здоров'я
та міністерства освіти, 
12 � дитячих садків та шкіл,
комунальні підприємства, ряд
фінансово � розвинутих під�
приємств та організацій, які
значно впливають на еконо�
мічний розвиток міста.

Результатами останньої
перевірки протипожежного
водопостачання в м. Боярка
встановлено, що станом на 28
липня 2008 року з 86�ти
вуличних пожежних гідран�
тів несправними є 9. В
багатьох випадках (навіть
при справності пожежних
гідрантів) люки колодязів
пожежних гідрантів накриті
залізобетонними плитами,
відкрити які практично немо�
жливо. Тож ці пожежні
гідранти можна цілком вва�
жати несправними. По
вулицях м. Боярка, де розмі�
щені пожежні гідранти, при�
близно на 70 % відсутні
покажчики пожежних
гідрантів (зокрема, на цен�
тральних вулицях, таких як
Білгородська, Молодіжна,
Хрещатик, 50 р. Жовтня, 
Б. Хмельницького). Трапля�
ються випадки засипання
колодязів пожежних гідран�
тів побутовим сміттям. 

12 серпня 2008 року від�
бувся рейд перевірки вико�
нання Правил  благоустрою
м.Боярка, затверджених
рішенням сесії Боярської
міської ради № 08/356 від
30 листопада 2006 р. щодо
підтримки в належному
стані прилеглої території
біля підприємств, організа�
цій, закладів торгівлі.

Представники ГО "Бояр�
ської Варти" та газети
"Боярка�інформ" на чолі з
першим заступником місь�
кого голови з комунальних
питань А.К.Тахтарбаєв прої�
хали вулицями міста і вияви�
ли ряд порушень. Зокрема,
на площі Леніна в м.Боярка

засмічена прилегла терито�
рія поблизу банків "Надра",
"Універсал � банк". За хліб�
ним кіоском, поблизу уні�
вермагу, влаштоване справ�
жнє сміттєзвалище з порож�
ніх пляшок, побутового сміт�
тя. Транспортні зупинки і
стовпи "уквітчані" різно�
барв'ям оголошень. Не
краща ситуація на перехрес�
ті вул. Білгородська � про�
вул. Блогородський. Госпо�
дар  кутового будинку просто
на центральну вулицю
виставив 6 мішків зіпсова�
них яблук. Цей перелік  зух�
валої поведінки підприємців
і городян можна продовжу�
вати. На виявлені під час

рейду порушення Правил
були складені адміністратив�
ні протоколи як на підприєм�
ців, які не дотримуються
чинних  правил благоустрою
по прибиранню прилеглої
території, так і городян. 

В цілому, станом на
01.07.2008 рік, складено
225 протоколів, найбільше
за статтями №152 та №150
(порушення правил благоу�
строю території міста та
порушення правил користу�
вання жилими будинками).
Звертаємо увагу усіх, хто
проживає і працює у 
м. Боярка  на те, хто має при�
бирати прилеглі території!

Марина Смірнова

БОРОТЬБА ЗА ЧИСТОТУ МІСТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

2.1. Прибирання та бла�
гоустрій території міста здій�
снюється підприємствами,
установами, організаціями та
громадянами на закріплених

за ними територіях.
За підприємствами, уста�

новами, організаціями та гро�
мадянами можуть бути закрі�
плені для прибирання інші

території в межах міста
(заплави річок, парки, скве�
ри, мости, пішохідні переходи
тощо).

Крім вищевказаних тери�
торій підприємства, установи,
організації та громадяни
повинні проводити прибиран�
ня та благоустрій додаткових
територій, а саме:

� Торгівельні та інші орга�
нізації, підприємства:

� Місць розміщення тим�
часових точок, оптової і роз�
дрібної торгівлі та сфери
послуг (кіоски, павільйони,
лотки, столики, автомобілі
тощо) в радіусі 10 м;

� Підприємства, установи,
організації:

� Прилеглі території до
центральних теплових, тран�
сформаторних, газорозподіль�
них, тяглових підстанцій, які
знаходяться на їх  балансі, в
радіусі 20 м.;

� Транспортні підприєм�
ства:

� в місцях стоянок авто�
транспорта  та прилеглих до
стоянок територій в радіусі
10 м.

2.2. Прилеглою територі�
єю, належною до прибирання,
є територія до будинку приват�
них осіб, підприємств, органі�
зацій, установ, будівельних
майданчиків, територій, виді�
лених в користування міськви�
конкому, інших архітектурних
форм (які є у власності або
оренді) зі всіх сторін, а саме:

� тротуари, зелені зони,
прибудинкові, дворові терито�
рії і прилеглі до них дороги до
середини дороги.

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БОЯРКА (ВИТЯГ)

I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ

СУМНА СТСУМНА СТААТИСТИКТИСТИКА А 
У МІСТІ БОЯРКУ МІСТІ БОЯРКАА
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Районні служби інформують

� Проблема з цим не тіль�
ки у нас, у Києво�Свято�
шинському  районі. Це
загально�українська біда, �
каже  начальник реєстрацій�
но�екзаменаційного відді�
лення Києво�Святошинсько�
го району при управлінні
ДАІ Головного управління
МВС України у Київській
області Євген Корнійко. 

� За 7 міс 2008 р. на тери�
торії району зареєстровано
9679 одиниць транспортних
засобів, знято з обліку 2102
од.  У тому числі 8315 од.
легкових автомобілів та 126
мототранспортних засобів.
А тепер уявіть собі: при
наявності такої кількості
автотранспорту на шляхах
зареєстровано лише 126
транспортних засобів з об'є�
мом двигуна більше 50 см3. А
решта?  Решта експлуату�
ються без  державної реє�
страції, а відповідно і без
посвідчень водія. Цим пору�
шують встановлені Правила
реєстрації транспортних
засобів(ТЗ), передбачених
Постановою КМУ №1388.
Експлуатація таких ТЗ  без
реєстрації заборонена!

Та чи знають про це бать�
ки, які вирішили подарувати
своїм дорогим нащадкам
"дорослий" подарунок?
Тепер � так! Малолітній
водій на скутері  являє собою
небезпеку на дорозі, адже
правил дорожнього руху не
знає, навичками водіння
мототранспортом не володіє.
Це дещо інше, ніж велоси�
пед � принаймні, навіть
швидкість не та. 

� А транспорту щороку
більшає. На 25 %, � продов�

жує Євген Анатолійович. � Та
ви самі погляньте, як у нас
людно. В день приймаємо
близько 300 чоловік. Займа�
ємося реєстрацією автомото�
транспортних засобів. Окрім
цього екзаменуємо і видаємо
посвідчення на право керу�
вання транспортним засо�
бом. Для цього маємо класи,
комп'ютери, програми � усе
необхідне. Тричі не склав
іспит � повертаєшся знову на
курси у автошколу. Охопити
і справитись з усім допома�
гає професійна кваліфікація
усього 13 працюючих у
підрозділі спеціалістів.

Робота у нас не з простих.
Насамперед, потрібно бути
уважним, щоб не допустити
проникнення у район неле�
гальних ТЗ і упередити
використання незаконних
схем з купівлі�продажу авті�
вок. Часом людина прихо�
дить реєструвати автомо�
біль, за який виклала чима�
леньку суму, а в результаті

перевірки виявляється:
документи фальшиві, іден�
тифікаційні номери змінені.

Тільки за 7 міс. поточного
року  у нас виявлено 17
таких випадків. Щоб не
потрапити у халепу, я б
порадив найперше � не
використовувати схему
придбання ТЗ "за доручен�
ням".  Згідно чинного зако�
нодавства автомобіль, у
якого підроблені документи
чи ідентифікаційні номери,
реєстрації не підлягає. А
особу, яка продала нелегаль�
не майно, знайти неможли�
во. І що тоді діяти? Краще
одразу автомобіль зняти з
обліку і придбати за угодою з
купівлі�продажу, по біржо�
вій угоді або по довідці�
рахунку. По�друге, якщо ви
усе ж прийняли рішення
експлуатувати авто за дору�
ченням, то принаймні
повинні знати, що інспектор
на шляху(згідно п.2.1 Пра�
вил дорожнього руху) буде
вимагати у вас не тільки
посвідчення водія, поліс
цивільно�правової відпові�

дальності і доручення, а ще й
тимчасовий реєстраційний
талон на термін  дії доручен�

ня. Отримати талон можна у
нас у відділі, після огляду ТЗ
і надання копії нотаріально
завіреного доручення. До
речі, можна зекономити!
Обійтись і без оформлення
доручення. Достатньо влас�
нику  ТЗ особисто подати
заяву про те, що він доручає
керування  своїм авто тому
чи іншому громадянину на
визначений термін. Така
послуга коштує всього 126
грн. 74 коп. Варто звернути
увагу на те, що тимчасовий
реєстраційний талон не дає
право розпоряджатись
ТЗ(знімати з обліку, так як
права власності на об'єкт у
такому випадку у вас не
виникає). Можна тільки
його експлуатувати. Але
наявність такого документу
обов'язкова, як і полісу
обов'язкового страхування
цивільно�правової відпові�
дальності власників назем�
них транспортних засобів. 

Щодо останнього доку�
менту: без нього перереє�
страція ТЗ не здійснюється.
Щоб це не було для когось
новиною, наголошую, що
нашій службі доручено здій�
снювати контроль за наявні�
стю таких полісів. Власник
документу обов'язкового
страхування ЦПВ не просто

витрачає кошти � він страхує
відповідальність за скоєння
тієї чи іншої ДТП. Так дер�
жава намагається врегулю�
вати майнові суперечки між
учасниками дорожньо�
транспортних пригод. В разі
виникнення події, яка приз�
вела чи заподіяла шкоду
майну чи здоров'ю людей,
збитки третій особі буде від�
шкодовувати держава. Лише
не слід плутати його із полі�
сом добровільного страх�
ування. Страхову компанію
власник може обрати як
самостійно, так і прислуха�
тись до рекомендованої.
Варто обирати компанії, які
давно працюють на ринку
України. З ними водіям про�
блем менше усього. 

Я б ще хотіла поставити
кілька запитань пану Кор�
нійко, проте  побачила, що
обраний для бесіди мною
день був надто напружений
для керівника. Як, мабуть, й
усі інші. Відтак, подякувала
за знайдений для бесіди час і
домовилась про наступні
зустрічі. А ви, шановні чита�
чі, маєте запитання до Євге�
на Анатолійовича? Тоді
пишіть у редакцію і дізнає�
тесь більше. Може, це допо�
може оминути якусь біду… 

Н. Ключник

? Чи потрібно отриман%
ня суб'єктом господарю%
вання ліцензії для переве%
зення особистим авто%
транспортом підприємства
матеріалів та обладнання,
необхідних для виконання
власних робіт з ремонту
побутової техніки?

В. Відповідно до п. 33 ст.
9 Закону "Про ліцензування
певних видів господарської
діяльності" від 01.06.2000 р.
№ 1775�III (зі змінами та
доповненнями) ліцензуван�
ню підлягає, зокрема, надан�
ня послуг з перевезення паса�
жирів і вантажів автомобіль�
ним транспортом загального
користування (крім надання

послуг з перевезення пас�
ажирів та їхнього багажу
таксі). 

Організаційні, кваліфіка�
ційні, технічні та інші вимо�
ги до суб'єктів господарю�
вання встановлено Ліцензій�
ними умовами провадження
господарської діяльності з
надання послуг з перевезен�
ня пасажирів, затверджено�
го наказом Держпідприєм�
ництва України та Мінтрансу
України "Ліцензійні умови
провадження господарської
діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і ван�
тажів автомобільним транс�
портом загального користу�
вання (крім надання послуг з

перевезення пасажирів та
їхнього багажу  таксі)" від
18.12.2003 р. № 136/985 
(зі змінами та доповнення�
ми, зареєстровано в Мін'юсті
України 30.12.2003 р. за №
1259/8580, за текстом �
Ліцензійні умови №
136/985), п. 1.4 яких визна�
чено, зокрема, що послуги з
перевезення пасажирів і ван�
тажів автомобільним транс�
портом загального користу�
вання � це здійснення зареєс�
трованою в установленому
законодавством порядку
юридичною, а також фізич�
ною особою � суб'єктом під�
приємницької діяльності згі�
дно з договором про перемі�

щення людей та вантажів за
допомогою автомобільного
транспорту загального кори�
стування. 

Таким чином, у разі про�
вадження господарської
діяльності з надання послуг з
перевезення вантажів авто�
мобільним транспортом
загального користування згід�
но з договором про перемі�
щення вантажів за допомо�
гою автомобільного транс�
порту загального користуван�
ня суб'єкту господарювання
потрібно отримати ліцензію в
порядку, установленому
Законом № 1775�III. 

Статтею 1 Закону "Про
автомобільний транспорт"

від 05.04.2001 р. № 2344�
III (зі змінами та доповнен�
нями), визначаеться зокре�
ма, що послугою з переве�
зення пасажирів чи ванта�
жів вважається перевезен�
ня пасажирів чи вантажів
транспортними засобами на
договірних умовах із замов�
ником послуги за плату. 

Таким чином, у разі коли
юридична особа здійснює
перевезення матеріалів та
обладнання, необхідних для
виконання власних робіт з
ремонту побутової техніки,
і не укладає договорів на
перевезення вантажу,
отримувати ліцензію не
потрібно.

ДІТИ НА "СКУТЕРАХ" �
БІДА НА ДОРОГАХ

Саме так. Адже біда приходить саме тоді, коли її не чекають. Діти гинуть під колесами

на дорогах, безконтрольно гасаючи на  мопедах, моторолерах чи скутерах. Якби ж знав… 

та пізно. То ж поки не пізно…

ПЛАТНИКИ ЗАПИТУЮТЬПОДАТКІВЦІ ВІДПОВІДАЮТЬ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.05 Аграрна країна
09.20 Погода
09.25 Олімпіада за кадром
09.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрибки у воду
10.50 Ситуація
11.05 Погода
11.10 Олімпіада за кадром
11.25 3 х 4. Найкумедніше
домашнє відео
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
13.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрільба з лука 
14.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Дзюдо
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.15 Д/ф "Спортивні курйози"
16.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Фехтування 
16.45 Олімпіада за кадром
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.30 Погода
17.45 Український вимір
18.15 Олімпіада за кадром
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Діловий світ
19.40 Погода
19.45 Олімпіада за кадром
20.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання
20.50 Олімпіада за кадром
21.00 Новини
21.10 Діловий світ
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
21.55 Громадська варта 
22.10 "Попередження" 
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт
02.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
03.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Веслування академічне
04.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Вітрильний спорт
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
14.00 Т/с "Хто в домі господар?"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Коли її зовсім не
чекаєш"
18.30 Т/с "Повернення Мухтара"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Скажена"
23.30 ТСН
00.00 ТСН. Проспорт
00.05 Бокс по�справжньому. Мігель
Анхель Котто � Антоніо Маргарито
05.00 "Документ +"
05.25 Т/с "Дні нашого життя � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу".
Пакистан
06.55 Уроки тітоньки Сови 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
07.45 Уроки тітоньки Сови 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 "Знак якості"   
09.30 Доки всі вдома 
10.00 "Модний вирок"  
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 "Встань і йди. Залізна леді з
Новокузнецька" 
12.50 Х/ф "Шина � королева
джунглів" 
15.05 "Строката стрічка. Інше
життя Г. Буркова" 
16.05 М. Задорнов "Пірамідальна
подорож" 
18.05 Новини
18.20 "Чекай на мене" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Вогонь кохання" 
21.30 Т/с "Гончі" 
22.30 Т/с "Біс у ребро" 
23.30 Х/ф "Бандити"

ICTV
05.55 Служба розшуку дітей
06.00 Факти тижня
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 "Міф"
11.50 Галілео
12.20 Т/с "Леся + Рома"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "День Незалежності"
16.00 Галілео
16.35 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 
19.50 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
21.30 Т/с "Далекобійники"
22.30 Х/ф "Гра"
01.05 Факти. Підсумок дня
01.20 Спорт
01.30 Погода
01.35 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.05 Факти
03.20 Погода
03.25 Т/с "Блейд"
04.10 Х/ф "Графиня з Гонконгу"

ТРК “КИЇВ”
06.00 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 
11.35 Досягти мети 
12.00 В гостях у Д. Гордона. 
Т. Догілєва 
13.00 Світ кіно з О. Сумською
13.10 Х/ф "Вогняний янгол" 
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. 
Т. Гвердцителі
19.00 Столиця
19.50 Міська варта
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 Досягти мети 
23.35 Свіжа преса
23.40 Медичний детектив 
00.10 Музична програма 
00.40 Х/ф "Петро Перший" 
02.20 НАТО. Свій чи чужий? Англія
розкриває секрети
03.00 Новини 
03.25 Свіжа преса
03.30 Полігон 
04.00 Столиця 
04.35 У центрі уваги 
05.05 В гостях у Д. Гордона. 
Т. Догілєва 

НОВИЙ КАНАЛ
006.05 Х/ф "Моя американська
нянька" 
06.30 М/с "Мій друг � мавпочка" 
06.55 М/с "Му і ципа"
07.10 Погода
07.15 Т/с "Лізі Макгуаер" 
08.00 Погода
08.05 Т/с "Еврика" 
09.00 Х/ф "Прогулянка в хмарах" 
11.10 Т/с "Дембельський альбом" 
12.15 Т/с "Триматися до кінця�3" 
13.30 М/с "Сильвестр і Твіті �
детективи" 
13.55 Teen Time
14.00 Т/с "Ханна Монтана"
14.25 Побачення з мамою�3 
14.55 Teen Time
15.00 Т/с "Триматися до кінця�3" 
16.00 Т/с "Молодий вовкодав"
17.00 Т/с "ГІБДД і т.д." 
18.00 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельський альбом" 
20.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.15 Х/ф "Шанувальник" 
00.30 Камеді клаб. Україна

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "ТАРС уповноважений

заявити" 
08.00 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.20 Х/ф "Той, хто біжить по
кризі"
11.50 Т/с "Суто англійські
вбивства"
14.20 Х/ф "Визволення"
16.20 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.20 Проект Леоніда Парфьонова
"Російська Імперія". Катерина ІІ.
Фільм другий
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно 
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Занурення в безодню"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
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
06.05 "Справжні пригоди
останнього мисливця на павуків"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "У пошуках пригод" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Перехоплення" 
10.35 "Їмо вдома" 
11.10 Вусолапохвіст 
11.50 Х/ф "Втеча" 
13.45 Х/ф "Фабрика щастя" 
15.45 Х/ф "Чоловік для життя, або
На шлюб не претендую" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.30 Х/ф "Непіддатливі" 
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 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 Спагеті" 
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 "Дім�2"
18.00 Жити � це добре!
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дім�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Жити � це добре!"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.30 Сильні світу сього  
06.45 Красень Київ  
07.00 36 паралель. Токіо  
07.30 Я не повинен був вижити 
08.30 "24 години"  
08.45 Чиста наука  
09.45 "24 години"  
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 Трипільці  
15.00 Друзі тварин 
15.30 Маєток сурікатів 
16.00 Хіт�парад диких тварин 
17.00 Т/с "Таємничий острів" 
18.00 Популярна механіка 
19.00 Паранормальний Єгипет 
20.00 "24 години"  
20.15 Чиста наука 
21.15 "24 години"  
21.30 Я не повинен був вижити 
22.30 Вивчаючи планету 
23.30 Шоу Опри Уінфрі   
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 "24 години"  
01.00 "24 години. Життя"  
01.10 "24 години. Спорт"  
01.15 "Банкнота"  
01.20 "Погода"  

01.25 Найсмішніша реклама 
01.45 Сильні світу сього  
02.00 "Світські хроніки"  
02.20 "24 години"  
02.35 "24 години. Життя"  
02.40 "24 години. Спорт"  
02.50 "Банкнота"  
02.55 "Погода"  
03.00 Трипільці 
03.55 Спецпроект  
04.20 "Світські хроніки" 
04.35 "24 години"  
04.50 "24 години. Життя"  
05.00 "24 години. Спорт"  
05.05 "Банкнота"  
05.15 "Погода"  
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 Т/с "Жінка без минулого" 
10.00 Т/с "Рідні люди" 
11.00 Грошові хвилини
12.00 Щиросерде зізнання
13.00 Т/с "Завжди говори "завжди" 
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 "Яка то мелодія". Фінал
20.30 Т/с "Жінка без минулого" 
21.30 Х/ф "Хеллбой. 
Герой з пекла" 
00.00 Х/ф "Лиховісні мерці � 2"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.05 Аграрна країна
09.20 Погода
09.25 Олімпіада за кадром
09.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрибки у воду
10.50 Ситуація
11.05 Погода
11.10 Олімпіада за кадром
11.25 Далі буде... 
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
12.50 Погода
13.10 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Дзюдо
14.45 Олімпіада за кадром
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Гімнастика спортивна 
16.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Боротьба греко�римська
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрільба з лука
18.00 Український вимір
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Діловий світ
19.40 Погода
19.45 Олімпіада за кадром
20.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання 
20.50 Олімпіада за кадром
21.00 Новини
21.10 Діловий світ
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
21.55 Відкрита зона. Д/ф "Стіни" 
22.25 Далі буде...
22.50 Олімпіада за кадром
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Вітрильний спорт
02.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
03.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Веслування академічне
04.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 М/с "Король�лев. 
Тімон і Пумба"
07.30 "Шанс. Найкраще"
08.30 Т/с "Давай одружимось"
09.00 Т/с "Повернення Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Битви сонечок"
11.20 Т/с "Коли її зовсім не
чекаєш"

12.20 Т/с "Іван Подушкін.
Джентльмен розшуку"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Коли її зовсім не
чекаєш"
18.30 Т/с "Повернення Мухтара"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Скажена"
23.30 ТСН
00.00 ТСН. Проспорт
00.05 "Служба розшуку дітей"
00.10 Т/с "Детективи ВМС � 2"
01.50 Т/с "Злет і падіння третього
рейху"
02.50 ТСН
03.15 Т/с "Затока Доусона � 3"
04.00 Т/с "Клієнт завжди мертвий �
5"
04.55 "Документ +"
05.25 Т/с "Дні нашого життя � 2"
05.55 "Служба розшуку дітей"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу".
Угорщина, Румунія
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". Зелений
горошок. 
09.55 Т/с "Завжди говори
"Завжди" � 4" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.10 "Знак якості". 
Скумбрія в томаті 
14.10 Т/с "Любов як любов" 
15.15 Т/с "Родинний обмін" 
16.25 Т/с "Навіжена" 
17.25 Новини
17.40 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Печатка самотності" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Вогонь кохання" 
21.30 Т/с "Гончі" 
22.30 Т/с "Біс у ребро" 
23.30 Док. проект "Секрети
"Курська" 
00.45 Т/с "Ціна пристрасті" 
01.35 Телевізійна служба розшуку
дітей 
01.40 "Знак якості"  
03.05 "Ключовий момент"
04.35 Док. проект "Секрети
"Курська" 
05.20 Картата потата 
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"
10.55 Галілео
11.30 Т/с "Бандитський Петербург�
6: Журналіст"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.15 Т/с "Доктор Ху"
14.10 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
15.50 Галілео
16.30 Т/с "Бандитський Петербург�
6: Журналіст"
17.35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
19.50 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
21.35 Т/с "Далекобійники"
22.40 Х/ф "Обмін тілами"
01.00 Факти. Підсумок дня
01.15 Спорт
01.20 Погода
01.30 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.00 Факти
03.15 Погода
03.20 Т/с "Блейд"
04.05 Х/ф "Саботаж"

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 Столиця 
10.15 У центрі уваги 
10.50 Чорний квадрат 
11.25 Англійська за 4,5 місяці
11.45 Телемаркет 
12.00 В гостях у Д. Гордона.  
Т. Догілєва
13.00 Світ кіно з О. Сумською 
13.10 Х/ф "Вогняний янгол" 
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. 
Н. Бабкіна 
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 
23.00 Жити, любити, перемагати 
23.35 Свіжа преса 
23.40 Медичний детектив 
00.10 Музична програма 
00.40 Х/ф "Петро Перший" 
02.10 В гостях у Д. Гордона. 
Т. Гвердцителі 
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. 
Т. Догілєва

НОВИЙ КАНАЛ
14.00 Teen Time
14.05 Т/с "Ханна Монтана"
14.20 Побачення з мамою�3 
15.00 Teen Time
15.05 Т/с "Триматися до кінця�3" 
16.00 Т/с "Молодий вовкодав"
17.00 Т/с "ГІБДД і т.д." 
18.00 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельський альбом" 
20.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.15 Х/ф "40 днів, 40 ночей"
00.25 Репортер
00.35 Спортрепортер
00.40 Погода
00.45 Т/с "Таємниці Смоллвиля"
01.35 Т/с "Солдати" 

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "ТАРС уповноважений
заявити" 
07.55 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.40 "Маски�шоу"
12.20 Х/ф "Занурення в безодню"
14.35 Х/ф "Визволення" 
16.20 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Закон і порядок"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Нічна варта"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
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 "Файли НЛО"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Навколо світу" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Непіддатливі" 
10.15 "Битва екстрасенсів"
11.15 "Паралельний світ" 
12.25 "Нез'ясовно, але факт" 
13.50 "Документальний детектив.
Кат у спідниці" 
14.30 Т/с "Кулагін та партнери" 
15.00 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Правила життя. Рідні до

ПОНЕДІЛОК

11 серпня

ВІВТОРОК

12 серпня
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крові" 
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 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 Спагеті" 
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 "Дім�2"
18.00 "Зірки без цензури"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дім�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�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, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700 
06.30 Сильні світу сього  
06.45 "24 години"   
07.00 "24 години. Спорт" 
07.05 "24 години. Життя" 
07.15 "Банкнота" 
07.20 "Погода" 
07.30 Я не повинен був вижити 
08.30 "24 години"  
08.45 Чиста наука 
09.45 "24 години"  
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 
13.10 Спецпроект  
13.55 Трипільці  
15.00 Друзі тварин 
15.30 Маєток cурікатів 
16.00 Хіт�парад диких тварин 
17.00 Т/с "Таємничий острів" 
18.00 Популярна механіка 
19.00 Паранормальний Єгипет 
20.00 "24 години"  
20.15 Чиста наука 
21.15 "24 години"  
21.30 Я не повинен був вижити 
22.30 Вивчаючи планету 
23.30 Шоу Опри Уінфрі 
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 "24 години"  
01.00 "24 години. Життя"  
01.10 "24 години. Спорт"  
01.15 "Банкнота"  
01.20 "Погода"  
01.25 Найсмішніша реклама 
01.45 Сильні світу сього  
02.00 "Світські хроніки"  
02.20 "24 години"  
02.35 "24 години. Життя"  
02.40 "24 години. Спорт"  
02.50 "Банкнота"  
02.55 "Погода"  
03.00 Трипільці 
03.55 Спецпроект  
04.20 "Світські хроніки" 
04.35 "24 години"  
04.50 "24 години. Життя"  
05.00 "24 години. Спорт"  
05.05 "Банкнота"  
05.15 "Погода"  
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього 

ТРК “УКРАЇНА”
05.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфільм
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 зізнання
13.00 Т/с "Завжди говори "завжди"
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 "Завжди говори "завжди" 
20.30 Т/с "Жінка без минулого" 
21.30 Х/ф "Кровні узи"
23.30 Х/ф "Хеллбой. Герой з пекла" 
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Федеральний суддя
04.50 Х/ф "Казки старого
чарівника"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.05 Аграрна країна
09.20 Погода
09.25 Олімпіада за кадром
09.35 Ситуація
09.50 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрибки у воду
10.55 Погода
11.00 Олімпіада за кадром
11.10 Наша пісня
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
12.50 Погода
13.05 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Велоспорт (шосе)
14.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Дзюдо
14.45 Олімпіада за кадром
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Гімнастика спортивна
16.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Боротьба греко�римська
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Важка атлетика 
18.00 Український вимір
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Діловий світ
19.40 Погода
19.45 Олімпіада за кадром
20.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання
20.50 Олімпіада за кадром
21.00 Новини
21.10 Діловий світ
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
21.55 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Фехтування 
22.40 Олімпіада за кадром
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Веслування академічне
02.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
03.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт
04.40 Д/ф "Тварини�детективи"
05.25 Ностальгія за...
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
006.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 М/с "Король�лев. 
Тімон і Пумба"
07.30 "Шанс. Найкраще"
09.00 Т/с "Повернення Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Битви сонечок"
11.20 Т/с "Коли її зовсім 
не чекаєш"
12.20 Т/с "Іван Подушкін.
Джентльмен розшуку"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Коли її зовсім 
не чекаєш"
18.30 Т/с "Повернення Мухтара"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Скажена"
23.30 ТСН
00.00 ТСН. Проспорт
00.05 "Служба розшуку дітей"
00.10 Т/с "Детективи ВМС � 2"
01.50 Т/с "Злет і падіння 
третього рейху"
02.45 ТСН
03.10 Т/с "Затока Доусона � 3"
03.55 Т/с "Клієнт завжди мертвий � 5"
04.45 "Документ +"
05.15 Т/с "Дні нашого життя � 2"
05.55 "Служба розшуку дітей"

ІНТЕР

06.00 "Гід країнами світу". Камерун
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". Скумбрія в
томаті 
09.55 Т/с "Печатка самотності" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.10 "Знак якості". Виноградний сік 
14.10 Т/с "Любов як любов" 
15.15 Т/с "Родинний обмін" 
16.25 Т/с "Навіжена" 
17.25 Новини
17.40 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Печатка самотності" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Вогонь кохання"  
21.30 Т/с "Гончі" 
22.30 Т/с "Біс у ребро" 
23.30 Х/ф "Гангстер"
02.00 Т/с "Ціна пристрасті" 
02.50 Телевізійна служба розшуку
дітей 
02.55 "Знак якості" 
04.15 "Ключовий момент" 
05.45 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"
10.10 Т/с "Леся + Рома"
10.50 Галілео
11.30 Т/с "Бандитський Петербург�
6: Журналіст"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.15 Т/с "Доктор Ху"
14.15 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
16.00 Галілео
16.35 Т/с "Бандитський Петербург�
8: Термінал"
17.35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
19.50 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
21.30 Т/с "Далекобійники"
22.30 Х/ф "З пекла"
01.00 Факти. Підсумок дня
01.15 Спорт
01.20 Погода
01.30 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.00 Факти
03.15 Погода
03.20 Т/с "Блейд"
04.05 Х/ф "Тінь сумніву"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма 
06.25 Вечірня кава
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 "Процес про три
мільйони" 
12.05 Споживач 
12.40 Молодіжна телевізійна
служба 
13.15 Телемаркет 
13.30 Полігон  
14.00 В гостях у Д. Гордона. 
Т. Гвердцителі 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Полюби ворога свого"
16.05 Музична програма 
16.30 Наркоманія лікується 
17.00 Новини 
17.20 У центрі уваги 
18.00 В гостях у Д. Гордона. І. Драч 
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 
23.00 Чорний квадрат 

23.35 Свіжа преса 
23.40 Медичний детектив 
00.10 Музична програма 
00.40 Х/ф "Юність Максима" 
02.10 В гостях у Д. Гордона.
Н.Бабкіна 
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
06.05 Х/ф "Моя американська
нянька" 
06.30 М/с "Мій друг � мавпочка" 
06.50 М/с "Му і ципа"
07.10 Погода
07.15 Т/с "Лізі Макгуаер" 
08.00 Погода
08.05 Т/с "Еврика" 
09.00 Х/ф "Англійський
цирульник" 
11.00 Т/с "Дембельський альбом" 
12.05 Т/с "Триматися до кінця�3" 
13.20 М/с "Сильвестр і Твіті �
детективи" 
13.45 М/с "Му і ципа"
13.55 Teen Time
14.00 Т/с "Ханна Монтана"
14.25 Побачення з мамою�3 
14.55 Teen Time
15.00 Т/с "Триматися до кінця�3" 
16.05 Т/с "Молодий вовкодав"
17.00 Т/с "ГІБДД і т.д." 
18.00 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельский альбом" 
20.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.15 Х/ф "Сили природи" 
00.35 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Служба розшуку дітей
01.00 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 
01.45 Т/с "Солдати" 

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "ТАРС уповноважений
заявити" 
07.50 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.40 "Маски�шоу"
12.20 Х/ф "Нічна варта"
14.40 Х/ф "Три відсотки ризику"
16.20 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Закон і порядок"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.25 Х/ф "Магма"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
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 "Файли НЛО"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Навколо світу" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "Приватний детектив,
або Операція "Кооперація" 
10.15 Телемагазин
10.35 "Правила життя. Рідні до
крові" 
11.35 "Паралельний світ"
12.35 "Слідство вели" 
13.35 "Документальний детектив. В
ліжку з убивцею" 
14.00 "Документальний детектив.
Остання ніч перевертня" 
14.40 Т/с "Кулагін та партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Зіркове життя. Діти�актори" 
20.15 "Слідство вели" 
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 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 Спагеті" 
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 "Дім�2"
18.00 "Поліція моди"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дім�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�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, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700 
06.30 Сильні світу сього  
06.45 "24 години"   
07.00 "24 години. Спорт" 
07.05 "24 години. Життя" 
07.15 "Банкнота" 
07.20 "Погода" 
07.30 Я не повинен був вижити 
08.30 "24 години"  
08.45 Чиста наука  
09.45 "24 години"  
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    
13.10 Спецпроект  
13.55 Ольвія 
15.00 Друзі тварин 
15.30 Маєток сурікатів 
16.00 Хіт�парад диких тварин 
17.00 Т/с "Таємничий острів" 
18.00 Популярна механіка 
19.00 Паранормальний Єгипет 
20.00 "24 години"  
20.15 Чиста наука 
21.15 "24 години"  
21.30 Я не повинен був вижити 
22.30 Вивчаючи планету 
23.30 Шоу Опри Уінфрі   
00.25 "Світські хроніки"  
00.45 "24 години"  
01.00 "24 години. Життя"  
01.10 "24 години. Спорт"  
01.15 "Банкнота"  
01.20 "Погода"  
01.25 Найсмішніша реклама 
01.45 Сильні світу сього  
02.00 "Світські хроніки"  
02.20 "24 години"  
02.35 "24 години. Життя"  
02.40 "24 години. Спорт"  
02.50 "Банкнота"  
02.55 "Погода"  
03.00 Ольвія
03.55 Спецпроект  
04.20 "Світські хроніки" 
04.35 "24 години"  
04.50 "24 години. Життя"  
05.00 "24 години. Спорт"  
05.05 "Банкнота"  
05.15 "Погода"  
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього 

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 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 зізнання
13.00 Х/ф "Кровні узи" 
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 Щиросерде зізнання
20.00 Футбол. Ліга Чемпіонів.
"Шахтар" (Донецьк) � "Динамо"
(Загреб) 
22.00 Х/ф "Кровні узи"
00.00 Рикошет
00.30 Концерт
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події

04.00 Погода
04.05 Федеральний суддя
04.50 Х/ф "Казки старого
чарівника"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.05 Аграрна країна
09.20 Погода
09.25 Олімпіада за кадром
09.45 Д/ф "Секрети святого
Миколая"
10.45 Ситуація
10.55 Погода
11.10 Олімпіада за кадром
11.20 Хай щастить
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
12.55 Ситуація
13.00 Погода
13.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрільба з лука
14.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Дзюдо
14.55 Ситуація
15.00 Новини
15.10 Погода
15.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Гімнастика спортивна 
16.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Боротьба греко�римська
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.30 Олімпіада за кадром
17.40 Погода
17.50 Український вимір
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Діловий світ
19.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Фехтування 
20.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
20.55 Олімпіада за кадром
21.00 Новини
21.10 Діловий світ
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
21.50 Олімпіада за кадром
22.05 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання
22.50 Олімпіада за кадром
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт
02.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Веслування академічне
03.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Вітрильний спорт
04.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 М/с "Король�лев. Тімон 
і Пумба"
07.30 "Шанс. Найкраще"
09.00 Т/с "Повернення Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Битви сонечок"
11.30 Т/с "Коли її зовсім не
чекаєш"
12.20 Т/с "Іван Подушкін.
Джентльмен розшуку"
13.20 Т/с "Широка ріка"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Сваха"
15.20 Т/с "Дочки � матері"
16.20 "Сімейні справи"
17.20 Т/с "Коли її зовсім не
чекаєш"
18.30 Т/с "Повернення Мухтара"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Широка ріка"
21.20 Т/с "Скажена"
23.30 ТСН
00.00 ТСН. Проспорт
00.05 "Служба розшуку дітей"
00.10 Т/с "Детективи ВМС � 2"
01.50 Т/с "Злет і падіння третього
рейху"
02.40 ТСН
03.10 Т/с "Затока Доусона � 3"
03.55 Т/с "Клієнт завжди мертвий � 5"
04.45 "Документ +"
05.15 Т/с "Дні нашого життя � 2"
05.55 "Служба розшуку дітей"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу". Бельгія,
Люксембург
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". Виноградний сік 
09.55 Т/с "Печатка самотності" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання"

СЕРЕДА

13 серпня

ЧЕТВЕР

14 серпня
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12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.10 "Знак якості". Вівсяне печиво 
14.10 Т/с "Любов як любов" 
15.15 Т/с "Родинний обмін" 
16.20 Т/с "Навіжена" 
17.20 Новини
17.35 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Печатка самотності" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Вогонь кохання" 
21.30 Т/с "Гончі" 
22.30 Т/с "Біс у ребро" 
23.30 Х/ф "Багсі"
02.10 Т/с "Ціна пристрасті" 
02.55 Телевізійна служба розшуку
дітей 
03.00 "Знак якості" 
03.45 Х/ф "Багсі" 
05.50 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�8:
Термінал"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.25 Т/с "Доктор Ху"
14.20 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
16.00 Галілео
16.40 Т/с "Бандитський Петербург�8:
Термінал"
17.40 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
19.50 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
21.40 Т/с "Далекобійники"
22.45 Х/ф "Ловець снів"
01.20 Факти. Підсумок дня
01.35 Спорт
01.45 Погода
01.50 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.20 Факти
03.35 Погода
03.40 Т/с "Блейд"
04.30 Х/ф "Бал сатани"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма 
06.25 Вечірня кава
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 "Машенька" 
12.15 НАТО. Свій чи чужий? Англія
розкриває секрети
13.00 Від партнерства � до успіху  
13.10 Про сім'ю 
13.25 Молодіжна телевізійна
служба
14.00 В гостях у Д. Гордона. 
Н. Бабкіна 
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 
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 "Повернення Максима"
02.10 В гостях у Д. Гордона. І. Драч
03.00 Новини 
03.25 Свіжа преса 
03.30 Чорний квадрат 
04.00 Столиця 

04.35 У центрі уваги 
05.05 Споживач 
05.30 Антологія тварин 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф "Моя американська
нянька" 
06.30 М/с "Мій друг � мавпочка" 
06.50 М/с "Му і ципа"
07.10 Погода
07.15 Т/с "Лізі Макгуаер" 
08.00 Погода
08.05 Т/с "Еврика" 
09.00 Х/ф "Сили природи" 
11.15 Т/с "Дембельський альбом" 
12.15 Т/с "Триматися до кінця�3" 
13.35 М/с "Сильвестр і Твіті �
детективи" 
13.55 Teen Time
14.00 Т/с "Ханна Монтана"
14.25 Побачення з мамою�3 
14.55 Teen Time
15.00 Т/с "Триматися до кінця�3" 
16.00 Т/с "Молодий вовкодав"
17.00 Т/с "ГІБДД і т.д." 
18.00 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельський альбом" 
20.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.15 Х/ф "Хто твої предки?"
00.35 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Таємниці Смоллвиля"
01.45 Т/с "Солдати" 

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "ТАРС уповноважений
заявити" 
08.00 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини "Ціна
питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.30 "Маски�шоу"
12.15 Х/ф "Магма"
14.30 Х/ф "Золота міна" 
16.10 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Закон і порядок"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини 
"Ціна питання"
19.25 Х/ф "Підводний капкан"
21.30 Свідок 
22.00 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
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 "Таємниця російських ВПС
часів Другої світової війни"
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Навколо світу" 
08.00 "Бізнес+"
08.05 Х/ф "На жвавому місці" 
10.50 "Зіркове життя. Діти�актори" 
11.50 "Нез'ясовно, але факт" 
12.55 "Слідство вели" 
13.50 "Документальний детектив.
Справа на мільйон доларів" 
14.30 Т/с "Кулагін та партнери" 
15.00 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Моя правда. Дар'я Донцова.
Життя як детектив" 
20.15 "Слідство вели"
21.30 Т/с "Кулагін та партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.20 "Паралельний світ" 
00.00 Т/с "Секретні матеріали" 
01.00 Вікна � Спорт
01.15 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 Спагеті" 
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 "Дім�2"
18.00  "Таємниці та скандали"

18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дім�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�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, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700      
06.30 Сильні світу сього  
06.45 "24 години"   
07.00 "24 години. Спорт" 
07.05 "24 години. Життя" 
07.15 "Банкнота" 
07.20 "Погода" 
07.30 Я не повинен був вижити 
08.30 "24 години"  
08.45 Чиста наука 
09.45 "24 години"  
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    
13.10 Спецпроект  
13.55 Феодоро  
15.00 Друзі тварин 
15.30 Маєток cурікатів 
16.00 Хіт�парад диких тварин 
17.00 Т/с Таємничий острів 
18.00 Популярна механіка 
19.00 Паранормальний Єгипет 
20.00 "24 години"  
20.15 Чиста наука 
21.15 "24 години"  
21.30 Я не повинен був вижити 
22.30 Вивчаючи планету 
23.30 Шоу Опри Уінфрі 
00.25 "Світські хроніки" 
00.45 "24 години"  
01.00 "24 години. Життя"  
01.10 "24 години. Спорт"  
01.15 "Банкнота"  
01.20 "Погода"  
01.25 Найсмішніша реклама 
01.45 Сильні світу сього  
02.00 "Світські хроніки"  
02.20 "24 години"  
02.35 "24 години. Життя"  
02.40 "24 години. Спорт"  
02.50 "Банкнота"  
02.55 "Погода"  
03.00 Феодоро 
03.55 Спецпроект  
04.20 "Світські хроніки" 
04.35 "24 години"  
04.50 "24 години. Життя"  
05.00 "24 години. Спорт"  
05.05 "Банкнота"  
05.15 "Погода"  
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього 

ТРК “УКРАЇНА”
06.15 Мультфільми
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 зізнання
13.00 Х/ф "Кровні узи"
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 "Завжди говори "завжди" 
20.30 Т/с "Жінка без минулого" 
21.30 Фестиваль гумору "Сміхота" 
23.15 Рикошет
23.45 Х/ф "Убивство в Гринвічі" 
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Х/ф "Романс і сигарети" 
06.00 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Діловий світ 
09.05 Аграрна країна
09.15 Погода
09.20 Олімпіада за кадром
09.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Легка атлетика
11.05 Погода
11.10 Олімпіада за кадром
11.20 Крок до зірок
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.

Щоденник
12.50 Олімпіада за кадром
12.55 Погода
13.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрільба з лука
14.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Дзюдо
14.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Велоспорт (трек) 
15.00 Новини
15.10 Погода
15.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Гімнастика спортивна 
16.10 Погода
16.20 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Фехтування
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.25 Погода
17.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Важка атлетика
18.00  Український вимір
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Діловий світ
19.40 Погода
19.45 Олімпіада за кадром
20.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання
20.50 Олімпіада за кадром
21.00 Новини
21.10 Діловий світ
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
22.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Легка атлетика
22.50 Олімпіада за кадром
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.25 Екіпаж
01.55 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт 
02.55 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Вітрильний спорт 
04.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс 
05.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Важка атлетика
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 Т/с "Сваха"
06.30 Т/с "Нові пригоди старої
Крістіни � 2"
07.00 М/с "Король�лев. Тімон і
Пумба"
07.30 "Шанс. Найкраще"
09.00 Т/с "Повернення Мухтара"
10.00 Т/с "Філ з майбутнього � 2"
10.20 Т/с "Битви сонечок"
11.20 Т/с "Коли її зовсім не
чекаєш"
12.20 Т/с "Іван Подушкін.
Джентльмен розшуку"
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 � 4"
22.50 Х/ф "Пограбування по�
італійськи"
01.05 Х/ф "Тихоокеанська історія"
03.15 Х/ф "Грай, як Бекхем"
05.00 "Документ +"
05.30 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 "Гід країнами світу". Західна
Канада  
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". Вівсяне печиво 
09.50 Т/с "Печатка самотності" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 "Ключовий момент" 
13.10 "Знак якості". Зошити 
14.05 Т/с "Любов як любов" 
15.10 Т/с "Родинний обмін"
16.25 Т/с "Навіжена"
17.25 Новини
17.40 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Печатка самотності" 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Вогонь кохання" 
21.30 Фестиваль гумору "Юрмаліна
2007" 
23.30 Х/ф "Ніхто не знає про sex"
01.35 Т/с "Ціна пристрасті" 
02.25 "Знак якості"
03.05 "Ключовий момент" 
03.50 Все для тебе"  
04.30 М/ф "Том і Джері�3" 
05.35 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.10 Служба розшуку дітей
06.15 Факти
06.30 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"
10.10 Т/с "Леся + Рома"
10.50 Галілео
11.25 Т/с "Бандитський Петербург�8:
Термінал"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.20 Т/с "Доктор Ху"
14.20 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
16.05 Галілео
16.45 Х/ф "Бетховен"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
19.55 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
22.00 Голі та смішні
23.15 Надзвичайні історії
00.00 Автопарк. Парк
автомобільного періоду
00.35 Х/ф "Чорне різдво"
02.15 Факти. Підсумок дня
02.30 Спорт
02.40 Погода
02.45 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
04.15 Факти
04.30 Погода
04.40 Х/ф "Диво на другій доріжці"

ТРК “КИЇВ”
06.00 Музична програма 
06.25 Вечірня кава
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 "Серця чотирьох" 
12.35 Тиждень моди з 
Д. Шаповаловою 
13.00 Д/ф "Зроблено в Боллівуді" 
13.30 "Життя на всі 100%"
14.00 Розширене засідання
виконавчого органу Київради
15.00 Новини 
15.10 Нарада в КМДА за участю
керівників міста та регіонів 
16.30 Споживач 
17.00 Новини 
17.20 У центрі уваги 
18.00 Чорний квадрат
18.35 Бізнес�лабіринти 
18.50 Концерт О. Малініна
"Романси" 
19.50 Міська варта 
20.00 Новини 
20.25 Міська варта 
20.40 Концерт О. Малініна
"Романси"  
21.50 Міська варта 
22.00 Новини 
22.20 Міська варта
22.30 Світ кіно з О. Сумською
22.40 Х/ф "Аліса і Шарлі"
00.30 Свіжа преса 
00.35 Концерт О. Малініна
"Романси"
02.30 Мульти�буки
03.00 Новини 
03.25 Свіжа преса 
03.30 Світ кіно з О. Сумською
03.40 Х/ф "Аліса і Шарлі"
05.10 У центрі уваги 
05.40 Х/ф "Отець Сергій"

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Х/ф "Моя американська
нянька" 
06.30 М/с "Мій друг � мавпочка" 
06.55 М/с "Му і ципа"
07.10 Погода
07.15 Т/с "Лізі Макгуаер" 
08.00 Погода
08.05 Т/с "Еврика" 
09.00 Х/ф "Фіктивний шлюб"  
11.05 Т/с "Дембельський альбом" 
12.05 Т/с "Триматися до кінця�3" 
13.25 М/с "Сильвестр і Твіті �
детективи" 
13.50 М/с "Му і ципа"
13.55 Teen Time
14.00 Т/с "Ханна Монтана"
14.25 Побачення з мамою�3 
14.55 Teen Time
15.00 Т/с "Триматися до кінця�3" 
16.00 Т/с "Молодий вовкодав"
17.00 Т/с "ГІБДД і т.д." 
18.00 Т/с "Щасливі разом" 
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.15 Погода
19.20 Т/с "Дембельський альбом" 

20.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 
21.20 Т/с "Щасливі разом" 
22.15 Х/ф "Інферно" 
00.10 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 
01.25 Корисна площа
02.15 Т/с "Солдати"

НТН
06.00 "Переможний голос
віруючого"
06.30 Х/ф "ТАРС уповноважений
заявити" 
08.00 М/ф "Івон з Юкона"
08.30 Вчасно
08.40 Бізнес�новини 
"Ціна питання"
08.50 Свідок 
09.25 Т/с "CSІ. Лас�Вегас"  
10.25 Т/с "Закон і порядок"
11.30 Спецпроект "Легенди
бандитської Одеси"
12.10 Х/ф "Підводний капкан"
14.30 Х/ф "Золота міна" 
16.20 "Маски�шоу"
17.00 Вчасно
17.25 Т/с "Закон і порядок"
18.30 Свідок 
19.00 Вчасно
19.20 Бізнес�новини "Ціна
питання"
19.35 Х/ф "Вам і не снилося"
21.35 Х/ф "Дикий табун"
23.25 "Речовий доказ" 
23.55 Свідок 
00.30 "Клуб Нічки"
02.45 "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 "Мама" 
10.30 "Моя правда. Дар'я Донцова.
Життя як детектив" 
11.30 "Нез'ясовно, але факт" 
12.40 "Слідство вели" 
13.50 "Документальний детектив.
Старики�розбійники" 
14.30 Т/с "Кулагін та партнери" 
15.00 Т/с "Комісар Рекс" 
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 "Втеча із ГУЛАГа"
01.50 Вікна � Спорт
02.00 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 Спагеті" 
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 "Дім�2"
18.00 "Напросилися!"
18.30 "Ціна кохання"
19.30 "Дім�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 "Правдиві голлівудські історії"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Сім новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700      
06.30 Сильні світу сього  
06.45 "24 години"   
07.00 "24 години. Спорт" 
07.05 "24 години. Життя" 
07.15 "Банкнота" 
07.20 "Погода" 
07.30 Я не повинен був вижити 
08.30 "24 години"  
08.45 Чиста наука 
09.45 "24 години"  
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    

П’ЯТНИЦЯ
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13.10 Спецпроект  
14.00 Боспорське царство  
15.00 Друзі тварин 
15.30 Маєток Сурікатів 
16.00 Хіт�парад диких тварин 
17.00 Т/с Таємничий острів 
18.00 Популярна механіка 
19.00 Таємниці долини царів 
20.00 "24 години" 
20.15 Найбільші битви історії 
21.15 "24 години"  
21.30 Я не повинен був вижити 
22.30 Х/ф "Весна, літо, осінь,
зима... і знову весна" 
00.35 "Світські хроніки"  
00.55 "24 години"  
01.10 "24 години. Життя"  
01.20 "24 години. Спорт"  
01.25 "Банкнота"  
01.30 "Погода"  
01.35 Найсмішніша реклама 
01.55 Сильні світу сього  
02.10 "Світські хроніки"  
02.25 "24 години"  
02.40 "24 години. Життя"  
02.50 "24 години. Спорт"  
02.55 "Банкнота"  
03.05 "Погода"  
03.10 Боспорське царство 
04.00 Спецпроект  
04.25 "Світські хроніки" 
04.40 "24 години"  
04.55 "24 години. Життя"  
05.05 "24 години. Спорт"  
05.10 "Банкнота"  
05.15 "Погода"  
05.20 Найсмішніша реклама 
05.40 Сильні світу сього 

ТРК “УКРАЇНА”
06.15 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 зізнання
13.00 Т/с "Завжди говори "завжди"
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 "Завжди говори "завжди" 
20.30 Т/с "Жінка без минулого" 
21.30 Шоу "Льодовиковий період" 
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Федеральний суддя
04.50 Х/ф "Вертикаль" 
06.15 Мультфільм

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Олімпіада за кадром
09.05 Екіпаж
09.30 3 х 4. Найкумедніше
домашнє відео
10.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Легка атлетика 
11.15  Погода
11.20 Рейс
11.35 Кордон держави
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
12.50 Погода
12.55 Король професії
13.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Веслування академічне 
13.50 Чотири стіни
14.10 Аграрна країна. Підсумок
14.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Велоспорт (трек)
15.05 Олімпіада за кадром
15.10 Погода
15.20 Діловий світ. Тиждень
16.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Боротьба вільна
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.25 Олімпіада за кадром
17.30 Погода
17.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Важка атлетика
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Погода
19.45 Олімпіада за кадром
20.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання
20.50 Олімпіада за кадром
21.00 Новини
21.10 Погода
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
21.50 Олімпіада за кадром
22.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Легка атлетика 
22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Мегалот
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Бокс 
02.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
03.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт
04.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Вітрильний спорт
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 Мультфільм "Літаючий
будинок"
07.00 "Ближче до зірок"
08.10 М/с "Пригоди ведмедиків
гаммі � 2"
09.05 "Хто там?"
10.00 "Найкращі пісні"
11.15 "Смачна країна"
12.00 М/ф "Горда родина"
13.45 Т/с "Хто в домі господар?"
14.50 Т/с "Тато на всі руки"
15.20 Х/ф "Конфіденційна
територія"
17.10 Х/ф "Повертається чоловік з
відрядження"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Поліцейська академія
5. Операція "Маямі"
21.50 "Наша russia"
22.15 Х/ф "Убивці на заміну"
00.05 Х/ф "Конфіденційна
територія"
01.40 М/ф "Чарівник країни Оз"
03.10 Х/ф "Убивці на заміну"
04.35 Х/ф "Повертається чоловік з
відрядження"
05.55 "Смачна країна"

ІНТЕР
06.00 Х/ф "Вина невинного.
Історія Ленелла Гетера" 
07.45 Х/ф "У погоні за сонцем" 
09.40 "Доки всі вдома" 
10.30 Кулінарне шоу "Картата
потата"  
11.20 Комфорт�шоу "Квадратний
метр" 
12.05 "Модний вирок" 
13.10 Док. проект "В. Цой. Життя
як кіно" 
14.05 Шоу "Дві зірки" 
17.25 Х/ф  "Франц+Поліна"
20.00 "Подробиці" 
20.25 Ювілейний концерт Л.
Лещенка 
23.10 Х/ф "Чоловік"
00.50 Х/ф "У погоні за сонцем" 
02.35 "Знак якості"  
03.20 Х/ф "Вина невинного.
Історія Ленелла Гетера" 
04.50 М/ф "Том і Джері�3" 
05.55 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.20 Факти
06.35 Погода
06.40 Автопарк. Парк
автомобільного періоду
07.15 Погода
07.20 Х/ф "Бетховен"
09.00 Клуб колишніх дружин
10.10 Т/с "Леся + Рома"
10.50 Хвилина слави
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Квартирне питання
13.55 Анекдоти по�українськи
14.30 Т/с "Танкер "Танго"
16.45 Х/ф "Місце зустрічі змінити
не можна"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Пункт призначення�3"
21.00 Х/ф "Лють"
00.10 Х/ф "Викрадачі тіл"
02.05 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.35 Х/ф "Рік Яо"
05.00 Х/ф "Злий чи привітний"

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини
07.20 Музична програма 
08.05 Клуб Суперкниги 
08.30 Досягти мети 
09.00 Про сім'ю 
09.20 Споживач 
09.55 Д/с "Велика мандрівка" 
10.25 Дім живих історій 
11.00 Х/Ф "П'ятнадцятирічний
капітан" 
12.30 Мульти�буки 
13.00 Від партнерства � до успіху 
13.10 Медицина Топ 5 
13.30 Концерт О. Малініна
"Романси" 
15.40 Х/ф "Неймовірні пригоди
Біллі та його команди" 
17.05 Концерт. ІІІ пісенний
фестиваль "Родина" 
ім. Н. Яремчука 
19.10 В гостях у Д. Гордона. 
Д. Язов 
20.00 Новини 
20.20 Світ кіно з О. Сумською 
20.30 Х/ф "Мадемуазель Жіжі" 
22.25 Полігон 

23.00 Концерт. ІІІ пісенний
фестиваль "Родина" 
ім. Н. Яремчука 
01.00 Вистава "Кавказька рулетка" 
02.30 Д/с "Велика мандрівка" 
03.00 Новини 
05.30 Х/ф "Нащадок Чингізхана"

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф "Дика любов" 
07.40 Х/ф "Аскари" 
09.35 Корисна площа 
10.20 Х/ф "Сімейка Адамсів" 
12.15 Будинок закритий на ремонт 
13.10 Жертва моди 
13.55 ЖЗЛ
14.55 Х/ф "Крамниця чудес" 
16.55 Х/ф "Досягни успіху" 
18.50 Х/ф "Крутий Джо" 
20.50 Х/ф "Усі шаленіють від Мері"
23.10 Камеді клаб 
00.15 Х/ф "Доказ життя" 
02.45 Т/с "Солдати"

НТН
06.00 "Маски�шоу"
06.30 "Блага звістка з Ріком
Ренером"
07.00 Голос перемоги 
07.20 Х/ф "У матросів немає
запитань"
09.05 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.05 М/ф "Денис�бешкетник"
11.50 "Маски�шоу"
12.25 Х/ф "Вам і не снилося"
14.35 Х/ф "Дикий табун"
16.30 Спецпроект "Легенди
бандитської Одеси"
17.00 Т/с "Суто англійські
вбивства"
19.15 Х/ф "Джеймс Бонд. Із Росії з
любов'ю"
21.45 Х/ф "Викрадач кісток"
23.45 Х/ф "Жінки за ґратами"
01.40 "Клуб Нічки"
03.45 "Речовий доказ" 
04.10 "Маски�шоу"
05.05 Іноземці
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.10 "Загадка загибелі парому
"Естонія" 
06.55 М/ф "Казка про царя
Салтана" 
08.00 "У пошуках пригод" 
09.00 "Їмо вдома" 
10.10 "Вусолапохвіст" 
10.50 "Еники�беники" 
11.25 "Наші улюблені
мультфільми"
13.30 "Анекдоти"
14.05 Юрмаліна�2004 
15.40 Х/ф "Коридори часу.
Прибульці 2" 
18.00 "Неймовірні історії кохання" 
19.05 Х/ф "Не може бути!" 
21.10 "Зіркове життя. Діти�актори" 
22.15 "Моя правда. Дар'я Донцова.
Життя як детектив" 
23.15 "Нез'ясовно, але факт" 
01.25 Х/ф "Ви не залишите мене"
03.15 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 "Всі таємниці "Дому�2"
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 "Дім�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Сміх без правил"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�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, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.25 Феодоро 
07.25 36 паралель. Токіо  
08.00 Магія краси  
08.30 Зелена варта  
09.00 Я не повинен був вижити 
10.00 Школа ремонту 
11.00 Таємниці затонулих кораблів 
11.30 За сім морів  
12.00 Діносапієнс 
13.00 Тварини�детективи 
14.00 Наука безпеки 
17.00 Екстремальні подорожі 
18.00 Бермудський трикутник 
19.00 Містична Азія 
20.00 Найбільші битви історії 

21.00 Х/ф "Вогнем та мечем" 
23.00 Містична Азія 
00.00 "24 години. Світ"  
00.20 Найсмішніша реклама 
00.50 Україна стародавня  
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 "Куди він дінеться"
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" 
14.30 Х/ф "Д'артаньян і три
мушкетери" 
17.30 Суботній вечір
19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода 
19.45 Т/с "Зброю" 
21.45 Х/ф "Швидкий і мертвий"
00.00 Х/ф "Грань одержимості" 
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
04.00 Спортивні події
04.05 Погода
04.15 Мультфільм
05.45 Х/ф "Д'артаньян і три
мушкетери"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Олімпіада за кадром
09.05 Крок до зірок
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Легка атлетика
11.05 Муз. ua
11.25 Нова армія
12.00 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
12.50 Вікно в Америку
13.20 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Веслування академічне
13.55  Погода
14.00 "Знайдемо вихід" 
14.50 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Велоспорт (трек) 
15.10 Олімпіада за кадром
15.20 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Гімнастика спортивна 
16.15 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Боротьба вільна 
17.00 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні
17.25 Олімпіада за кадром
17.30 Погода
17.40 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Важка атлетика
18.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Щоденник
19.35 Погода
19.40 Олімпіада за кадром
19.50 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Легка атлетика
20.40 Олімпіада за кадром
20.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Стрибки у воду 
21.00 Новини 
21.10 Погода
21.15 Олімпіада за кадром
21.30 Світ спорту. Олімпійська
студія в Пекіні 
21.50 Олімпіада за кадром
21.55 Наш футбол
22.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Плавання
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Бокс
02.30 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Вітрильний спорт
03.35 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Теніс
04.45 ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Кінний спорт
05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.40 Мультфільм "Літаючий
будинок"
07.00 "Бокс по�справжньому.
Олександр Повєткін � Таурус
Сайкс
08.15 М/с "Пригоди ведмедиків
гаммі � 2"
09.05 "Лото�забава"
10.00 "Найкращі пісні"
11.15 "Караоке на Майдані"
12.10 Х/ф "Мій тато � герой"
14.00 Т/с "Хто в домі господар?"
14.45 Т/с "Тато на всі руки"
15.10 Х/ф "Поліцейська академія
5. Операція "Маямі"
17.00 "Криве дзеркало"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Анжеліка і султан"
22.15 Х/ф "Нічого втрачати"
00.15 Х/ф "Побачення на одну ніч"

02.05 Х/ф "Блискучий"
03.35 Х/ф "Мій тато � герой"
05.00 Х/ф "Володар книжок"

ІНТЕР
06.00 "Квадратний метр" 
06.25 Кулінарне шоу "Картата
потата"  
07.00 ВВС. "Дикий Китай" 
08.00 Городок 
08.35 Х/ф "Виховання Вейлона" 
10.30 Концерт "Тото Кутуньо в
дружньому колі" 
12.45 Х/ф "Тобі справжньому" 
15.55 Фестиваль гумору
"Юрмаліна 2007" 
17.55  Х/ф "Повернення блудного тата" 
20.00 "Подробиці тижня"
20.55 Х/ф "Крижана пристрасть"
23.05 Х/ф "Обітниця мовчання"
00.55 "Подробиці тижня" 
01.40 "Знак якості"  
02.25 Х/ф "Обітниця мовчання" 
03.50 М/ф "Том і Джері�3" 
04.35 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.30 Факти
06.45 Погода
06.50 Т/с "Альф"
07.15 Погода
07.20 Х/ф "Сурогатна мати"
09.50 Квартирне питання
10.50 Ти не повіриш!
11.40 Галопом по європах�3
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Меверік"
15.45 Х/ф "Лють"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Тринадцятий район"
20.55 Х/ф "Сонце, що сходить"
23.45 Про футбол
00.55 Кримінальні історії 
01.20 Скотч�шоу
02.00 "Дзвінок фортуни".
Інтерактив
03.30 Х/ф "Барселона"

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини 
07.20 Х/ф "П'ятнадцятирічний
капітан" 
08.55 Жити, любити, перемагати 
09.35 В гостях у Д. Гордона. 
Д. Язов 
10.25 НАТО. Свій чи чужий?
Париж і Рим, або чому вони
бомбили Югославію 
11.10 Музична програма 
11.40 Х/ф "Неймовірні пригоди
Біллі та його команди" 
13.15 Концерт ІІІ пісенний
фестиваль "Родина" ім.
Н.Яремчука 
15.20 Світ кіно з О. Сумською 
15.30 Х/ф "Мадемуазель Жіжі" 
17.25 Концерт М. Мозгового
"Ювілейний концерт"
19.10 В гостях у Д. Гордона. 
Д. Язов 
20.00 Новини�тижневик 
20.30 Тиждень моди з 
Д. Шаповаловою 
21.00 Світ кіно з О. Сумською 
21.10 Х/ф "Сірано де
Менільмонтан" 
23.10 Новини�спорт�тижневик 
23.30 Медицина Топ 5 
23.55 Англійська за 4,5 місяці 
00.15 Концерт М. Мозгового
"Ювілейний концерт"
01.45 Вистава "У Барабанному
провулку" 
03.00 Новини�тижневик 
03.30 Новини�спорт�тижневик 
04.00 Х/ф "Богдан
Хмельницький"

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф "Сімейка Адамсів" 
07.45 Церква Христова
08.00 Найхудіший 
09.20 Руйнівники міфів�3 
10.25 Алло гараж 
11.00 Х/ф "Досягни успіху" 
12.55 Шоуманія 
13.35 Ексклюзив 
14.10 Аналіз крові
15.00 Х/ф "Крутий Джо" 
17.00 Т/с "Щасливі разом" 
18.00 Х/ф "Майор Пейн" 
20.05 Х/ф "У пошуках галактики" 
22.15 Х/ф "Дев'ять життів" 
00.10 Х/ф "Франкенштейн
звільнений" 
02.00 Т/с "Солдати"

НТН
06.00 "Маски�шоу"  
06.30 "Переможний голос
віруючого"
07.00 "Повнота радості життя"
07.40 "Маски�шоу"  
08.45 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.15 Д/ф "Подаруй фюреру
дитину. Любов у Третьому рейху"
11.10 Д/ф "П'ята колона Гітлера.
Генерал Власов"
12.20 Бушидо. Східні
єдиноборства    
14.00 Х/ф "Таємниці палацових

переворотів. Друга наречена
імператора"
16.30 Свідок. Дайджест
17.00 Проект Леоніда Парфьонова
"Російська Імперія". Павло І 
18.05 Х/ф "Остання висадка"
20.20 Х/ф "Темні води"
22.20 Х/ф "Пітон � 2"
00.10 Х/ф "Під замком"
02.00 "Клуб Нічки"
04.00 "Речовий доказ"
04.45 Іноземці
05.15 "Особистий погляд"

СТБ
06.15 "Файли НЛО"
07.00 М/ф "Василіса Микулішна" 
07.30 М/ф "Казка про мертву
царівну та сім богатирів" 
08.00 "Навколо світу" 
09.00 "Їмо вдома" 
10.10 Х/ф "Не може бути!" 
12.15 "Таємниці України. Біле
братство та кінець світу" 
13.15 "В пошуках істини. Злети і
падіння містера Гелікоптера" 
14.25 "Слідство вели" 
15.25 "Документальний детектив.
Марафон кохання" 
16.00 "Правила життя. Повелителі
свідомості" 
17.00 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 "Паралельний світ" 
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Кохання Аврори" 
22.10 Х/ф "Цілують завжди не
тих..." 
00.15 "Неймовірні історії кохання" 
01.30 Х/ф "Дублер" 
02.50 "Золота скринька"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дім�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 Х/ф "Ще один зв'язок"
18.00 Т/с "Троє зверху�2"
18.30 Вечірній мультик
19.00 "Дім�2"
20.00 Футбол. Прем'єр�ліга.
"Динамо" � "Металург"
(Запоріжжя)
22.00 "Заборонена зона"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дім�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, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.25 Ольвія 
07.15 Магія краси  
07.40 Зелена варта 
08.10 "24 години. Світ" 
08.30 За сім морів  
09.00 Йорданія 
10.00 Школа ремонту  
11.00 Найджел Марвін �
мисливець за отрутою 
12.00 Діносапієнс 
13.00 Допомога йде 
16.00 Я вижив 
19.00 Містична Азія 
20.00 Найбільші битви історії 
21.00 Х/ф "Вогнем та мечем" 
23.00 Містична Азія 
00.00 Сильні світу сього  
00.20 Найсмішніша реклама 
00.50 Україна стародавня  
04.45 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 "Д'артаньян і три
мушкетери" 
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 "Зброю" 
15.00 Х/ф "Д'артаньян і три
мушкетери" 
17.00 Футбол. Прем'єр Ліга
України. "Шахтар" (Донецьк) �
"Металіст" (Харків)
19.00 Події
19.30 Т/с "Зброю" 
21.45 Щиросерде зізнання
22.20 Футбольний уїк�енд
23.30 Х/ф "Гаттака"
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.50 Х/ф "Швидкий і мертвий"
06.15 Мультфільми

СУБОТА

16 серпня

НЕДІЛЯ

17 серпня
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Пам’ять

Епізод перший
Я народився в 1924 році

в м. Жашкові Київської
області. Батько, отруєний
газами на германському
фронті, помер в 1930�му.
Моя мати залишилася вдо�
вою з дітьми 10, 8, 6 і 3�х
років. Власне, ми були при�
речені на вимирання.
(Наприклад, у нашого сус�
іди Степана Рака померло
троє дітей із чотирьох, в
тому числі і мій товариш�по�
годок Стьопка. І це в сім'ї,
де були і батько, й мати! А
що вже про нас говорити?
Адже саме діти тоді помира�
ли першими...)

В колгоспі мою матір �
ланкову�ударницю � завж�
ди хвалили. І ось в грудні
1932�го, якраз під Новий
рік, зібрали колгоспни�
ків, щоб підвести підсум�
ки за рік і вирішити,
скільки давати на трудо�
день... Пам'ятаю, хоча
було вже пізно, але ми не
спали � чекали маму. А
вона прийшла з тих збо�
рів якась тиха й розгу�
блена, а очі � червоні�
червоні. Виявляється, на
трудодень зовсім нічого
не дали! Більше того,

сказали всім здати зерно,
яке залишилося з минулого
року! "Дружньо" порадивши
нічого не приховувати, бо
буде погано.

І от уявіть наше станови�
ще. В минулому році пере�
дова колгоспниця�ударниця
(!) заробила аж... два мішка
пшениці! Якось на тому
хлібі дотягла до нового вро�
жаю (бо більше налягали на
картоплю), ще й торбинка
кілограмів на шість зерна
залишилася. І треба відда�
ти? А самим що ж їсти? І
мати вирішила ту торбу схо�
вати. Але ж куди? Не доду�
малась ні до чого кращого,
як замурувати в припічок...

А ранком їдуть кіньми
"ізлішки" збирати. Зупини�
лися. Мати вийшла та й
каже, що в нас нічого не
залишилося. Старший 
(Федір, здається) знову
радить віддати все добровіль�
но. Потім посилає комсо�
мольців з піками прощупати
землю в обійсті. На вулиці не
знайшли нічого. Заходять до
хати. А припічок ще й не
засох навіть, бо
піч не топили �
нічим було.
Вивалили те
м у р у в а н н я ,
забрали торбу,
ще й настраща�
ли добре. Мати
голосить, ми �
теж, а що поро�
биш. Добре, що
хоч так нас
полишили...

А попереду
зима... Спочат�
ку ми якось
к а р т о п л е ю
перебивалися.
А потім сусід,
який знав, де в хаті картопля
лежить, сокирою зробив діру
в саманній стіні й забрав всю
картоплю. Ось так в лютому
1933�го в нашій родині
почався справжній голод...

Епізод другий
Коли батько помирав, то

просив своїх братів та
сестер не забувати його
дітей. Щоб якось вижити,
чотири наших дядьки пої�
хали до Воронежу на заро�
бітки. Там будували авіа�
ційний завод, і їм давали
пайок, з якого вони примуд�
рялися раз на місяць відп�
равляти нам маленьку

посилочку. Це
нас і врятувало
від смерті.
Щоправда, тої
п о с и л о ч к и
вистачало в
кращому разі
тижнів на два,
не більше. А в
кінці місяця
ми всі лежали
покотом і
навіть не могли
підвестися: у
мене й моїх
сестер ноги
попухли, неси�
ла навіть голо�
ву звести, коли

хтось кухоль з водою до
вуст підносив. Аж ось знову
посилочка. Так ми повільно
оживали і повільно поми�
рали від посилочки до поси�
лочки...

Епізод третій
Ніколи не забуду й тих

інших страшних картин, які
бачив на власні очі. Мої бабуся
й дідусь жили на другому кінці
Житомира, від нас так кіломе�
трів з 5�6. То я зрідка, поки
при силі був, їх навідував �
бува, щось і перепадало. І от
одного разу бачу, як по дорозі
повзе на животі чоловік, одяг�
нутий в форму командира�
червоноармійця. Штани роз�
пороті і завернуті вище колін,
ноги пухлі, рани від куль гно�
яться. (Чоловіки казали, що
то кавалерист, який під куле�
мет під час атаки потрапив.) А
він повзе і перед собою будьо�
нівку штовхає. І так жалісно
просить: "Браточки, не дайте
померти!" Це вранці було. А
коли я ввечері від бабусі
повертався, то цей командир
вже лежав на узбіччі мертвий,
і біля нього ще чоловік п'ять
без будь�яких ознак життя.
Під'їхав віз, і два дядьки поча�
ли вантажити на нього мерців.
А потім відвезли на Єврейське
кладовище, де просто звалили
в яму, яку навіть не засипали,
бо ще неповна...

(Продовження історії 

у наступному номері)

Радислав Кокодзей

МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ ПОЛІЩУК: "Я ЩЕ ЖИВИЙ!"

Стихія, що пронеслася
Заходом України, відступи�
ла, лишивши за собою ката�
строфічні наслідки. 

У Боярці створено місь�
кий оперативний штаб орга�
нізації постійної безперер�
вної допомоги постражда�
лим. До його складу увійшли
Тарас Добрівський, Людми�
ла Тарновська, Роман Глад�
кий, Анатолій Тахтарбаєв,
Валерій Шульга, Володимир
Сербан, Галина Павлючен�
ко, Іван Цушко, Галина Нау�
менко та Ростислав Сокур.
Вже в перші дні панування
стихії на Заході у м. Боярка
запрацювали пункт прийому
допомоги (за адресою вул.
Білогородська, 23 б.) та
телефон гарячої лінії (42�

246). Варто зау�
важити, що до
людського горя
віднеслися з розу�
мінням насампе�
ред представники
влади та депутати
міськради, які
особисто взяли
активну участь у
зборі допомоги,
організації транс�
порту для достав�

ки речей та продуктів до
районів, що постраждали від
стихійного лиха. Також пра�
цівниками виконавчого комі�
тету перераховано одноден�
ний заробіток до фонду допо�
моги потерпілим.

Стороженко Анатолій,
начальник військово�обліко�
вого столу виконкому БМР,
який цього тижня відповідав
за пункт прийому речей пер�
шої необхідності для потерпі�
лих областей України, наго�
лосив на тому, що найшвид�
ше відреагували на створен�
ня штабу представники ГФ
"Боярська варта" (керівник �
Ростислав Сокур) та ДНЗ
№3 (керівник � Любов
Дуднікова).

Станом на 08.08.2008 р.

боярчанами зібрано понад 3
тони гуманітарної допомоги,
із них � 2 бензинових генера�
тори, продукти харчування,
теплі речі тощо на загальну
суму понад 11 тис. грн.. Осо�
бливо слід відмітити ЗАТ 
"Вентс", ТОВ "Леді", СПД
"Вознюк", магазин "Їжак",
магазин "Ера", ТОВ "Олімп",
ТОВ "ВОКЕ 07", СПД
"Варяниця", СПД "Арча�
ков", СПД "Рябич", КП
"Боярка�водоканал", ПП
"Хамсін плюс", молодіжну
організацію "Молода ера" та
клуб інвалідів "Ікар", які зро�
били посильний внесок у
справу допомоги потерпілим.

Насправді допомогти
може кожен! Нам лише зда�
ється, що від нас нічого не
залежить. Як то кажуть,
копійка гривню береже, а
тому ваш невеликий внесок у
допомогу потерпілим може
стати визначним. Лише
разом, працюючи пліч�о�
пліч, Україні вдасться подо�
лати кризу та відновити ста�
більну життєдіяльність захід�
них регіонів нашої Батьків�
щини.  Не будьмо байдужі до
горя  українців.

Альона Шульга

Довгоочікуваний фонтан,
біля Києво�Святошинського
РАГСУ по вул.Білогородській
нарешті встановлено. Він на
довгі роки стане прикрасою
нашого міста. Закоханим
парам будуть  залишатися на
вічну згадку весільні фото на
фоні оновленої площі біля
РАГСу. Можливо, це стане
символічним місцем для
закоханих нашого міста. А
можливо й ні! Бо вже  декіль�
ка днів фонтан слугує жите�
лям... як смітник! В ньому
можна знайти відходи від
продовольчих і промислових
товарів домашнього вжитку.
Ми ж повинні самі розуміти,
що особисту охорону фонта�
ну ніхто забезпечити не
зможе, а спаплюжити його
ми встигнемо ще задовго до
Дня Міста. І як тоді відбу�
деться  урочисте  його від�
криття? Воду взагалі страш�
но подавати. Бо кожен з нас
розуміє, що після подачі води
можна буде відкривати
купальний сезон. 

Щоб контролювати ситуа�
цію, невдовзі на площі біля
РАГСу буде встановлено най�
сучаснішу камеру відеоспо�

стереження. За своїми харак�
теристиками камера фіксує з
великою точністю обличчя,
одяг, взуття, прикраси та
інше. Вона  буде працювати
цілодобово і фіксувати грубі
порушення.  Після чого
кожен відвідувач фонтану не
тільки залишиться у базі
даних для подальшого опублі�
кування у ЗМІ, а й буде мати
"дружні" стосунки з правоо�
хоронними органами згідно
чинного законодавства.  

Шановні жителі міста! Аби
зберегти міське майно, зроби�
ти місто  красивим і охайним
звертайте увагу на людей, які
нищать наше місто. Телефо�
нуйте у відповідні служби,
робіть зауваження. А ви,
шановні вандали, залиште
хоча б щось своїм дітям.
Можливо, вони будуть пова�
жати те, що для вас зроблено.
Подумайте, може пляшкам,
коркам, папірчикам, недопал�
кам та іншим життєво�важли�
вим для вас речам місце на
смітнику! А двірник, який
вранці прибиратиме  за вами
сміття, подумки буде вдячний
за чистий і охайний стан місця
вашого відпочинку.  Дякую.

Марина Смирнова

СТИХІЯ ВІДСТУПАЄ
Справи хороші і погані

Продовження. Початок на 1 стор.

Голодомор... Трагічна і страшна сторінка нашої історії... Сторін�

ка, яка спочатку заперечувалася, а потім неодноразово "правилася" й

"переписувалася" представниками правлячого режиму... Хто ж може

знати істинну правду про ті страшні часи? Тільки очевидці...

Продовження. Початок на 1 стор.

УСЕ Ж ФОНТАН, А НЕ КАЗИНО!
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До Дня міста Молодіжний рух

Територія сучасної Боярки заселе�
на здавна. Поблизу міста виявлено
поселення скіфських часів (VІІІ�VІІ
ст. до н. е.). Збереглися залишки
невеликого слов'янського городища
часів Київської Русі. Городище Буда�
ївка � фортифікаційна споруда,
пагорб, на якому нині стоїть місцева
Свято�Михайлівська церква і розмі�
щений старий цвинтар. Розмір,
форма, навіть те, що
воно з усіх боків оми�
вається водою, засвідчу�
ють штучне походження
пагорба та дають підста�
ву вважати його оборон�
ною спорудою для захи�
сту від ворогів. Пагорб з
рештою території з'єдну�
вався вузькою смужкою
суходолу, перекопаного
глибоким ровом, через
який було перекинуто підйомний міст.
Споруда входила до складу Віто�Бо�
брицької оборонної лінії � однієї із
системи "Змієвих валів". Починалася
ця лінія біля с. Перевіз в Ірпіні та
йшла через місцеві ліси вздовж річок
Бобриці, Віти та Сіверки і далі до Дні�
пра. За цією лінією тягнулися вали
вздовж р. Стугни. Залишки Віто�Бо�
брицької лінії дуже добре видно у
Плисецькій дачі Боярського лісгоспу
та біля с. Круглик. Нині городище охо�
роняється законом як історична
пам'ятка. 

Досі чомусь традиційно вважалось,
що те поселення споконвіку називало�
ся Будаївкою. Проте вивчення старо�
винних документів підтверджує, що
Будаївка (інші призабуті варіанти �
Бодаївка, Болдаївка) � значно пізні�
ший топонім. Первісна ж назва посе�

лення � Перетвір'я (Перетворье) спо�
ріднена з назвою місцевої річки При�
твірка (у документах ХVІІІ ст. � Пере�
творка, Притворка � від останнього
згодом пішла зросійщена форма При�
тварка). Найімовірніше, в основі
назви як городища, так і річки,
лежить давньоруське слово "воръ",
яке, на думку мовознавців, означало
"межа", "загорожа", "частокіл",
"обгороджене місце". Нині уже склад�
но з'ясувати, що саме стало першо�
причиною такої назви: укріплена
багатокілометровим Змієвим валом р.
Перетворка, яка протікала "предъ
воромъ", тобто перед укріпленням�ва�
лом, чи зміцнене частоколом поселен�
ня Перетворье над нею. Власне, їх
неможливо розділити: і річка з валом,
і городище жили одним життям, були
важливим рубежем на південно�захід�
них околицях Києва, щитом, який
надійно прикривав столицю. 

Першим відомим документом з
цими назвами стала загадкова "Став�
ропігійна грамота Андрія Боголюбсь�

кого", в якій був перелік "добр Василь�
ківських" Києво�Печерської лаври,
зокрема "і з палацом на городищ і �
Перетвір'ям над річкою Перетворкою
� з сільцем та з церквою, і [всім], що
там є". Щоправда, це важливе свід�
чення ускладнюється припущенням
дослідників у тому, що "Ставропігійна
грамота" в тому вигляді, в якому вона
збереглась до нашого часу, є неточним

відповідником тексту ХІІ ст. або й
навіть підробкою ХV�ХVІ ст. Лаврські
архімандрити, на думку дослідників,
зверталися до давньоруських часів,
щоб, фальсифікуючи тогочасні доку�
менти, "зберегти традиційні нерухомі
володіння монастиря й утвердити за
ними ряд привілеїв". Та все ж не варто
надто применшувати значення цієї
унікальної писемної пам'ятки, з огля�
ду на те, що "фальсифікатори не
могли включити до документу не при�
кріплених до Печерської обителі маєт�
ностей, оскільки протидія законних
власників втягнула б монастир у судо�
ві чвари й поставила під сумнів усі
його докази. Тож більшість населених
пунктів, вказаних  у фальсифікатах,
були реальною власністю Києво�Пе�
черського монастиря". 

Другою документальною згадкою
про Перетвір'я став опис
1780 р., де васильків�
ський чернець�анонім
засвідчив постфактум,
що поселення Будаївка
"прежде примечательно
было городомъ и называ�
лося городище Перетво�
рье: по имеющемуся
ныне все ж [?] пустому
маленькому окружно�
стию до ста саженей

земляному городку и текущей мимо
его речки Перетворке". Тож напрошу�
ється висновок, що городище існувало
під назвою Перетвір'я щонайменше з
часів Київської Русі і продовжувало
своє існування після монгольської
навали (адже поселення, що зникло у
ХІІІ ст., через п'ять століть, уже ніхто
б не пам'ятав). Чому ж тоді сьогодні
топонім Перетвір'я не знайти на
карті? На думку приходять різнома�
нітні причини, де чільне місце займа�
ють спустошливі татарські набіги.
Можливо, колись дослідники дадуть
чітку відповідь на це питання. А поки
що мусимо повторити за щойно цито�
ваним анонімним автором 1780 р.: 
"По какой причине и когда подупало и
переймяновано Болдаевкою � неиз�
вестно". Варто також погодитися, що
поселення тільки "подупало и перей�
мяновано", а не зникло безслідно, бо
інакше чия б пам'ять зберегла нам
назву р. Перетвірки (Притвірки)? 

(далі буде)

МІСТО БОЯРКА: ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
1908 року в Лондоні генерал коло�

ніальних військ у відставці лорд
Роберт Бейден надрукував свою книгу
� "Скаутинг для хлопців". Фактично
це була книжечка про хлопців з
Мейфкінгу. Свого часу Бейден�Пауел
був комендантом африканського
міста Мейфкінг, що у Південній
Африці. Окуповане британськими
військами, воно знаходилося в облозі
місцевих племен. Чим довше тривала
облога, тим менше і менше поповнен�
ня приходило до його армії. Тоді гене�
рал зібрав з місцевих тінейджерів гурт
солдатів і вишколив з них розвідників.
Цей гурт допоміг йому перемогти
облогу. Саме тоді Бейден�Пауел (�
якому діти згодом дали псевдо Бі�Пі)
зрозумів, що консервативні порядки,
на яких тримається Великобританія,
зникають. Молодь вже не переймаєть�
ся такими цінностями, як віра у Бога,
патріотизм, здоровий спосіб життя,
вміння жити з природою тощо. Він як
переконаний патріот Великобританії
за свої гроші організовує літній табір у
наметах на острові Браунслі, до якого
запрошує двадцять юнаків з різних
прошарків населення � від бідняка до
спадкового лорда. Але на острові
юнаки змушені були передягтися в
однаковий військовий однострій, щоб

за одягом неможливо було пізнати,
хто є хто. Таким чином лорд урівняв
хлопців і почав їх вишколювати на
тих лицарських цінностях, які вважа�
лися втраченими. Фактично вони
склали Три головних постулати: вір�
ності Богові, вірності Великобританії і
Королю та допомозі іншим. Бі�Пі нав�
чав хлопців через життя у природі
стати надією й елітою суспільства,
пройшовши певні випробування і
отримавши певне знання. У кінці
своїх пошуків видав "Скаутинг для
хлопців" � книгу, яка спочатку вий�
шла кількома частинами. 

Бі�Пі не очікував, що його мето�
дичні настанови для молоді стануть на
стільки потрібними і цікавими. Після
виходу першої частини молодь почала
ночувати під вітринами книгарень,
щоб не проґавити нову частину книги.
Зацікавлення хлопців ідеєю скаутингу
настільки поширилося, що Бейдена�
Пауела засипають листами з усього
світу. Починають створюватись орга�
нізації скаутів у всьому світі. Зокрема,
у Польщі � харцери, у Німеччині �
пфайтфіндери... 

Примірники книги розлітаються
по всій Європі і Північній Америці, її
перекладають на інші мови світу.

Прогресивна українська молодь не
стоїть осторонь. Київські гімназисти і
студенти захоплюються книгами Бей�
дена�Пауела, Кіплінга, Верна, Септо�
на�Томпсона, починають на практиці
вивчати скаутинг разом зі своїми вчи�
телями � викладачами Університетів. 

У 1910 році випадково книгу Бей�
дена�Пауела у перекладі польською
взяв до рук український педагог зі
Львова � доктор Олександр Тисов�
ський. Він зрозумів: ось та річ, яка
допоможе йому виховати "Пласт",
себто певну групу проукраїнської
молоді, що може стати ініціатором і
оплотом нової української нації. Адже
проблема всіх українських молодіж�
них громадських організацій у тому,
що вони виховують кого завгодно:
пожежних (як, наприклад, "Січ"),
спортсменів ("Сокіл") тощо. Але
українцям потрібні всесторонньо осві�
чені лідери, військова надія. І тому
ідея Бі�Пі � не вимагати щось від дити�
ни, а перетворити цю вимогу на гру �
припала Тисовському до серця. Він
створює гурток для молоді, який нази�
ває "Пласт", що мало подвійне зна�
чення: пласт як частина української
молоді і пласт від слова "пластун" �
козацький розвідник. Тобто відповід�
ник англійському скауту � розвіднику.

Паралельно з ним свої гуртки заснову�
ють майбутній сотник українських
січових стрільців Чмола та син поета
Івана Франка � Петро Франко. Слід
відмітити: виховання у пластових
гуртках було таким, що практично всі
вихованці Пласту у 1914 році записа�
лись у Легіон українських січових
стрільців, щоб захищати свою землю.
Пласт дуже швидко ширився Галичи�
ною. 

Українські пластуни намагались
українізувати все, що було придумано
Бейденом�Пауелом. Тому навіть
запропонований ним герб скаутів �
білу лілею � пластуни вплели у золотий
тризуб. Це і стало символом Пласту.
Також своїм символом пластуни вва�
жаю Орла�Скоба, що є для них симво�
лом швидкості, краси, непіддатливо�
сті, сили. Цей орел поширений на Пів�
дні України. А своїм опікуном пласту�
ни вважають св. Юрія, тому що він є
покровителем всіх лицарів. Дуже сим�
волічно, що Юрій � переможець змія,
тобто зла.

Під час заборони Пласту в Україні
він зберігся у країнах поселення укра�
їнської  діаспори. І фактично відро�
дження Пласту почалось у 1988 році.

(далі буде)

ІСТОРІЯ ПЛАСТУ

ФотФото початко початку ХХ ст.у ХХ ст.

с. Бус. Будаївка, кінець Xдаївка, кінець XIX ст.IX ст.
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Спорт

Як розповів мені прези�
дент федерації футболу міста
Боярки Юрій Зорнік, саме
зараз проходить чемпіонат
України серед аматорських
команд під патронатом партії
"Пора". Україна розподілена
на 6 регіонів: Південь, Північ,
Центр, Захід, Схід і Крим.

Від нашої сторони заявку
на участь подали команди
Шпитьки, Біла Церква, Виш�

неве і Боярка. Тобто, від
нашої області стартували 4
команди. На першому етапі
Шпитьки грали з Білою Цер�
квою й зіграли 1:1. Але по
пенальті виграла Біла Цер�
ква. У матчі Боярка�Вишневе
Боярка святкувала перемогу
5:1. У фіналі � в розіграші
Київської області � зустрілися
Боярка та Біла Церква. Пере�
мога Боярки у фіналі була

незаперечна � 10:0! Таким
чином, Боярка стала пере�
можцем Київської області.

А 3 серпня відбувся матч�
розіграш Центральної зони:
Боярка та Вінниця, тобто �
збірна Київської області на
базі Боярки � команда "Зоря"
зі збірною Вінницької області,
яку представляли гравці з 4
районів Вінниччини (Тростя�
нецького, Ладиженського,
Тульчинського та Вінниці). І
знову наші перемогли � 6:2!
Тобто, боярчани стали пере�
можцями центральної зони.

Радість боярчан�вболіваль�
ників за такого рахунку ціл�
ком зрозуміла. А яке вражен�
ня справила гра на людей, що
брали безпосередню участь в
проведенні цього матчу? Ось
лише декілька відповідей.

Василь Бойчук, голова
Вінницької обласної організації
й член політради громадянської
партії "Пора": "Це була нор�
мальна гарна гра. Боярчани

виявилися сильнішими, їхня
перемога цілком заслужена і
незаперечна. Але й наші хлопці
грали добре. Тому незабаром
прийматимуть боярчан на
своєму полі. Це � найближчі
плани щодо Боярки�Вінниці
футбольно�партійної". 

Олексій Глущенко, член
партії "Пора" і депутат Бояр�
ської міської ради: "Хотілося
б, щоб команда була сильні�
ша. Це я не про суперників, а
про нашу команду. В другому
таймі хлопці дещо розслаби�
лися. Втім, мабуть команда�
суперниця дала їм до цього
привід... Хлопці показали
себе вдома, і показали непога�
но. Тому до Вінниці, скоріше
за все, поїде збірна... ветера�
нів. Можливо, навіть Капусті�
на запросимо."

Останні вболівальники,
обговорюючи матч, залиша�
ють "Зеніт" разом з сонцем,
яке повільно скочується за
верхівки дерев. Кому ж вони

дякують за побачене? Звичай�
но ж � футболістам. І ще двом
людям. Заочно � голові Бояр�
ського осередку партії "Пора"
Андрію Плаксицькому, який
для цього матчу виділив цей
красень�стадіон. А очно �
Олександру Стернаду, який,
по суті, є не лише охоронцем,
а й ігровим менеджером
"Зеніту". Судіть самі: ще
задовго до початку матчу роз�
мітка поля була готова, сітки
висять, стільчики для вболі�
вальників стоять, що, звісно
ж, позитивно вплинуло на
саму атмосферу проведення
матчу. Побільше б таких
людей...     

Так, матч закінчився. А що
ж далі? Звичайно, очікування
наступного жеребкування і...
подальші перемоги! Бо чомусь
саме цей чемпіонат "Зоря"
дуже хоче виграти. Втім, як і
всі інші... 

Радислав Кокодзей

СЛОВО ПРО БОЯРСЬКИЙ ФУТБОЛ - ПАРТІЙНИЙ І "ЦЕНТРОВИЙ"!
Продовження. Початок на 1 стор.

З 18 по 20 липня у Вен�
герському місті Пакш про�
ходив Міжнародний турнір
з боротьби дзюдо серед
молоді до 20 років. Найкра�
щі дзюдоїсти з 18 країн вий�
шли в ті дні на татамі, щоб
вибороти право називатися
кращими з кращих. Та, як
з'ясувалося, великої потре�
би в цьому не було. Точні�
ше, була "гра в одні ворота".
Адже І місце традиційно
залишилося за нашою Світ�
ланою Ярьомкою!

Отримавши впевнені
перемоги над дзюдоїстками
Болгарії, Німеччини та Сло�

венії, щаслива перемож�
ниця турніру вирушила пря�
місінько... ні, не додому, а
на Балтику! Точніше � до
Польщі. Адже з 25 по 30
липня в місті Цетнево від�
бувся ще один надзвичайно
престижний Міжнародний
турнір з дзюдо, учасниками
якого були представники
вже з 24 країн світу.

Мабуть, однієї найвищої
нагороди нашій землячці
видалося замало. Тому, пере�
мігши представниць Франції,
Німеччини, Білорусії та
Польщі, Світлана і на цьому
турнірі взяла І місце! З чим

ми її щиро ВІ�ТА�Є�МО!!!
Втім, справа навіть не

тільки і не стільки в перемозі
як такій. Як розповів мені
тренер наших дзюдоїсток
Віктор Мужчина, обидва тур�
ніри були вибірковими: на
Чемпіонат Європи (який від�
будеться 12�14 вересня у
Варшаві) та Чемпіонат Світу
з боротьби дзюдо (відповідно
� 24�29 жовтня, Таїланд).
"Світлана Ярьомка показала
себе беззаперечним лідером
української збірної, остаточ�
но підтвердивши свою неза�
перечну участь в найголовні�
ших міжнародних чемпіона�

тах", � говорить Віктор
Васильович, якось хитрувато
позираючи на мене. Цей
погляд мені зрозумілий. Адже
за тією мудрою хитринкою
ховається і щира радість за
свою вихованку, і впевне�
ність в її силах, і гордість за
свою власну працю з обдаро�
ваною дівчиною.

Це � про королеву Боярсь�
кого татамі. Що ж до принце�
си (звісно ж, Іванни Березов�
ської � другої учасниці від
України�Боярки), то в ході
обох чемпіонатів � Венгерсь�
кого та Польського � вона
здобула безцінний досвід і

серйозне бойове "хрещення",
які, безумовно, знадобляться
в її подальшому сходженні до
зіркової вершини олімпійсь�
кого Олімпу. Тобто, у вигра�
ші залишилися всі!

Особисто ж мене непоко�
їть лише одне: чи знайдеться в
Боярці місце під будівництво
величезного сейфу для золо�
та, яке так активно звозять з
усього світу до нашого міста
дівчата�дзюдоїстки? Мабуть,
пора вже і над цим замисли�
тися... А ви як гадаєте?

Радісним занепокоєнням
з вами ділився

Радислав Кокодзей 

ВЕНГЕРСЬКЕ ЗОЛОТО � В БОЯРЦІ! І ПОЛЬСЬКЕ ТАКОЖ...

Підкамінь… Гм, що ж це
за слово таке? Виявляється,
це � невеличке село у Львів�
ській області, яке славиться
не тільки своїми незрівнянни�
ми краєвидами та привітними
людьми, а й етнофестивалем,
що народився тут як малень�
ке дитя. А на горі там великий
камінь...

Ніколи дощі не зупинять
поціновувачів живої музики.
Тож зібралася невеличка
групка студентів (боярчан та
киян), які рвалися з тісних
стін мегаполісу до чогось нез�
віданого, високого.

Не перевилися ще екстри�
мали на Вкраїні! На сирій
землі розбивали намети,
палили вогнища, жартували,
а де�не�де вже лунали мело�
дійні звуки українських

народних пісень. Ні, то не
виступали народні колекти�
ви. То співала молодь � щиро,
без примусу. І хоч таких спі�
вочих групок було небагато,
але вони ж були! 

Нарешті зі сцени почали
лунати перші нотки, і народ
почав "підгрібати" ближче до
виконавців. Заряджати енер�
гією глядачів почав гурт
"ТаРута", що представляє
оригінальне поєднання укра�
їнських народних мелодій з
сучасними "гітарними" рит�
мами. 

Концерт продовжується, і
на горизонті з'являється гурт
"Русичі", учасники якого із
задоволенням їхали до сцени
на возі. А добувшись, відігра�
ли "на всі сто"! Тим часом
"фестомани" підспівували й

танцювали, старанно місячи
багнюку. Втім, погода знову
внесла свої корективи: поча�
лася сильна злива, що супро�
воджувалась грозою. І 
"Юркеш" виступав вже під
потужний гуркіт грому та з
добрячою підсвіткою блиска�
виць!

На другий день насолоди�
тися грою музикантів нам
завадила та сама злива, але
вже з градом! Та попри все
один з найяскравіших і найві�
доміших гуртів � "ВВ" � ми
таки почули! Олег Скрипка не
побоявся влаштувати "танці в
багнюці". Щоправда, у болоті
витанцьовували глядачі, та
повірте: під ті енергійні мело�
дії втриматися на одному
місці було просто неможливо. 

Третій день фестивалю

виявився найбільш вдалим.
Погода нарешті змилувалась
над нами, і ми нарешті розди�
вилися все багатство й уні�
кальність природи села Під�
камінь. А ввечері любителів
українських ритмів пораду�

вав своєю загадковістю готич�
ний гурт "Вій" та своєю
нестандартністю � гурт "Пер�
калаба". Закривав фестиваль
давно відомий гурт "Мертвий
півень". 

Взагалі, фестиваль вдався
на славу! Були обіцяні
козацькі забави, народні май�
стер класи, лицарські бої,
вогняні шоу та багато іншого.
Будемо сподіватися, що етно�
фестиваль "Підкамінь" про�
довжуватиме свою добру тра�
дицію і вже наступного року
відбудеться з більшим розма�
хом і за гарної погоди. А кого
цікавлять подробиці � заходь�
те на офіційний сайт фесту
www.pidkamin.ridne.net)

Студентка КиМУ 
Анастасія Остроушко

ÏÐÈÂ²Ò Ç ÍÀÉÏÎÒÓÆÍ²ØÎÃÎ ÅÒÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÞ ÇÀÕ²ÄÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ""ÏÏ²²ÄÄÊÊÀÀÌÌ²²ÍÍÜÜ--22000088""!!

Як і всі жінки, королеви та принцеси потребують постійної уваги

до своїх коронованих осіб. Тим більше � уваги заслуженої, яка постійно

підтверджується новими свідченнями їх винятковості... Звісно, ви

вже здогадалися, що мова йде про вінценосних дзюдоїсток нашого рід�

ного міста. Втім, за час літньої метушні ми на деякий час якось випус�

тили їх з поля зору. А таки дарма! Тому що дівчата знову з перемогою!

Культура



Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор
Марина Смірнова

***
Верстка 

Михайла Бурмістенка
***

Адреса редакції: Україна, 08154,
Київська обл., 

м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.

Телефон редакції 47:079.
E:mail: boyarka:inform@ukr.net

***
Відповідальність за достовірність

публікацій в газеті несуть автори та
рекламодавці

***
Передрук матеріалів без письмової

згоди редакції заборонено.
Газету надруковано в друкарні 

ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення 

КП “ІА “Боярка-інформ”. 
***
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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)

ШАНОВНА БОРОДІЙ ОЛЬГА МИРОНІВНА! ПРИЙМІТЬ
СЕРДЕЧНІ ВІТАННЯ З НАГОДИ 55�РІЧЧЯ!

Вітаючи з цим чудовим святом зичимо Вам невпинного руху вперед,

успішного здійснення всіх планів та задумів. Бажаю, щоб підґрунтям

щасливого життя та плідної професійної діяльності були міцне здоров`я,

сповнене любові та добра серце, натхненна думка й щирі почуття. Щоб

Ваше життя було світлим і радісним, а дружні привітання додали

життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі. Нехай людська шана буде

подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро.

Колектив Боярської міської бібліотеки

Вітання, оголошення, реклама

ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:

• кухар;

• бармени;

• офіціанти;

• прибиральниця

• бухгалтер

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

ОГОЛОШЕННЯ!

Загублене реєстраційне посвідчення  №275\3 від 21.07.1997 року

права на  приватну власносність за адресою 40 р.Жовтня, буд. 43,

на ім"я Варгоцької Наталії Олексіївни, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ!

Загублено: посвідчення водія, технічний паспорт на машини 

"Skoda" та " Mitsubishi", медична довідка, чорнобильське посвід�

чення. Усі документи видані  на ім"я Сапака В’ячеслава Юрійо�

вича, 14.11.1965 р.н., вважати недійсними. 

Якщо вказані документи потраплять до ваших рук, просимо

звернутись за тел.: 41 840 або 8 (050) 440 36 73

19 серпня 2008 року о 18 �00 у Боярській ЗОШ №3 будуть

проводитись громадські слухання з питання будівництва багато�

квартирного житлового будинку по вул. Сєдова, 58. 

У зборах візьмуть  участь  Іпотечний центр в м. Києві та Київ�

ській області Державної спеціалізованої установи "Державний

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" через ТОВ

"Укржитлокомплекс" та представники  Боярської міської ради.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ

ББББ рррр оооо нннн ееее дддд вввв ееее рррр іііі ,,,,     рррр ееее шшшш іііі тттт кккк ииии ,,,,     
вввв оооо рррр оооо тттт аааа ,,,,     пппп оооо рррр уууу чччч нннн іііі ,,,,     
кккк оооо зззз ииии рррр кккк ииии ,,,,     оооо гггг оооо рррр оооо жжжж іііі ,,,,
мммм ееее тттт аааа лллл оооо кккк оооо нннн сссс тттт рррр уууу кккк цццц іііі їїїї ....
Звертатися за телефонами: 

539�40�44; 8�067�507�10�96.

Вік розквіту, вік впевненої ходи
вперед! ВРТП "Укргазенегосервіс"
було засновновано 25 липня 1973
року. А вже у вересні 1973 воно роз�
почало свою діяльність  з ремонтів
механічної частини ГПА. Основний
напрямок діяльності підприємства �
забезпечення надійної та безпере�
бійної роботи газотранспортного
обладнання, його ефективне вико�
ристання за рахунок вдосконалення
техніки та технології ремонту, тех�
нічного обслуговування та налаго�
джування; встановлення вузлів та
деталей, виготовлення запасних

частин. Сьогодні виробничі
потужності підприємства
дають можливість здійснюва�
ти за рік капітальні ремонти
120 газоперекачуючих агре�
гатів компресорних станцій.
Сучасне обладнання, квалі�
фікований персонал, з яких
близько 180 боярчан, дозво�
ляють виконувати виробничу
програму  із сервісного тех�
нічного обслуговування газо�
перекачувального енергетич�
ного обладнання тощо.

4 серпня 2008 року із 35 �річним
ювілеєм підприємство в особі дирек�
тора  Р.О. Флюнта вітав  міський
голова Т.Г. Добрівський.  Від імені
влади міста він  вручив подяку,
подарунки  та висловив слова вдяч�
ності за самовіддану працю, висо�
кий професіоналізм і відповідальне
ставлення до справи. Адже саме
завдяки цьому на підприємстві
досягнуто стабільності в  роботі під�
приємства та  надійного забезпечен�
ня газом України.

Марина Смірнова

УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІСУ � 35!
Із � 60 річним юві�

леєм 6 серпня делега�
ція боярчан вітала
Леоніда Аркадійови�
ча Шовковського �
начальника управ�
ління праці та
соціального захисту
населення  Києво�
Святошинської рай�
держадміністрації.

Леонід Аркадійо�
вич довгий час прац�
ював у Боярській
міській раді. Вирішу�
вав проблеми міста
на посаді заступника
міського голови, а з 1994 по 2002
рік займався питаннями ради та
соціального захисту населення і
виявив себе як сумлінний праців�
ник, який завжди стояв на варті
інтересів громади м. Боярка. Від�
так, делегація у  складі міського
голови Тараса Добрівського,
керуючої  справами БМР  Зої
Гапоненко,   депутата БМР V
скликання Людмили Корзун та
представників ветеранських орга�

нізацій міста і району  щиро приві�
тали ювіляра. Разом із теплими і
щирими словами вітань йому вру�
чили квіти і Подяку за активну
участь у громадському житті 
м. Боярки

Принагідно редакція "Боярка �
інформ" долучається до вітань, 
і зичить здоров'я, доброго настрою,
усіляких гараздів ювіляру.

Наталя Ключник

60 РОКІВ �ЧОЛОВІЧЕ ПОВНОЛІТТЯ
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