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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

ювілярів Спілки ветеранів праці

міста Боярка Мазур Євдокію

Андріївну, Бабачкані Ольгу

Килимівну, Євдокімову Наталію

Миколаївну з Днем народження.

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!

11113333    ВВВВЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕССССННННЯЯЯЯ    ****     ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ
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У цей святковий день хочу приві�

тати тренерів, спортсменів, викла�

дачів фізкультури, працівників

спортивних баз та всіх шанувальни�

ків здорового способу життя.

День фізкультури і спорту � свято

для кожного мешканця міста, кож�

ної боярської родини. Адже всі ми

займалися спортом на уроках фіз�

культури в школі, в тренажерному

залі, на спортивному майданчику

або просто вболівали на стадіоні за

улюблену команду. Спорт не просто

загартовує та дисциплінує людину,

але й формує її як особистість, як

громадянина. 

Боярчани  завжди славилися сво�

їми спортивними традиціями. Наші

земляки�спортсмени демонструють

чудові результати на змаганнях сві�

тового рівня, прославляючи своїми

досягненнями рідне місто і нашу

молоду незалежну державу. 

Впевнений, що спортивний і

фізкультурний рух у Боярці буде

розвиватися та завойовувати все

більше число прихильників.

Дорогі  боярчани! Сердечно

бажаю всім вам міцного здоров'я,

добробуту, щастя, злагоди, особи�

стих рекордних звершень та реалі�

зації усіх благородних задумів в

славу нашої України!.

Міський голова             Т. Добрівський
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Сторінка мера

Вже 3�й рік поспіль
третьої суботи вересня ми
святкуємо День міста. У
переддень свята ми підводи�
мо підсумки нашої спільної
роботи, усього, з чим прий�
шли  і що зробили для процві�
тання Боярки. Це дає можли�
вість проаналізувати вико�
нання взятих перед боярча�
нами зобов'язань, ще раз
об'єктивно поглянути на
місто зі сторони, гідно пред�
ставити його перед жителями
міста та гостями.

2008 рік у бюджетному
фінансуванні був досить
складним.  Вилучення з
бюджету міста 11 млн. 800
тис. грн. не давало можливості
стабільно розвиватись, втіли�
ти в життя усе заплановане.
Попередніх два роки ситуа�
ція була іншою. Ми змогли
збільшити надходження до

бюджету на 7 млн. грн. Тому
разом з економічним відділом
БМР, депутатським корпусом
ми міркуємо над тим, як
наповнити бюджет міста,
адже за ті кошти, що у нас є,
ми не можемо розвивати
місто, а лише утримувати.
Сподіваюсь, що бюджет 2009
року буде кращий. Вірю, що
щороку ми нарощуватимемо
темпи свого розвитку, подо�
лаємо ті проблеми, які нині
намагаємось вирішувати.

Гарні господарі до свята
прикрашають і готують свою
оселю. Ось так і ми. І не тіль�
ки до свята прибираємо вули�
ці, двори своєї  домівки, а
повинні системно наводити
лад і жити за європейськими
стандартами і правилами:
замість бур'янів садити квіти
чи висіяти траву, замість куп
будівельного сміття створю�

вати якісь декоративні ком�
позиції, які прикрасять і ваш
двір і місто в цілому. Хочу
відмітити, що у цьому
напрямку робота зрушилась,
і мені приємно, що у вихідні
дні, коли об'їжджаю місто, я
бачу окремих людей, які
косять траву, пораються на
прибудинковій території.
Проте, це  ще не набуло масо�
вості.

У свята завжди зустріча�
ють гостей. І до нас приїдуть
гості із Польщі (м. Пулави) і
Білорусії (м. Несвіж). Бла�
гоустрій цих міст на надзви�
чайно високому рівні. Чи не
буде нам соромно перед
гостями за наше місто? Є ще
час попрацювати біля своїх
парканів, на розі провулків
тощо. До роботи включають�
ся усі: апарат БМР, викон�
ком, депутати, ГУВЖКГ,

"Боярська Варта", уся грома�
да міста. 

Святкування Дня міста �
це велика подія. І кожен
житель повинен відчути, що
він живе в місті, поважає цю
землю.  У підсилення цього
відчуття до Дня міста буде
випущено аудіо�диск з пісня�
ми  і віршами про Боярку.
Окрім цього до збірки будуть
включені пісні кращих вико�

навців � патріотів міста.
Кожен навчальний заклад
отримає такий диск. Він буде
розповсюджений серед меш�
канців міста.

Нам усе під силу! � наш
лозунг нині. Міська влада
знає що і як робити. Потрібна
лише ваша підтримка,
шановні боярчани! 

Міський голова 
Тарас Добрівський

Нам усе під силу, боярчани!
(звернення міського голови Тараса Добрівського)

Запитання: Шановний
Тарасе Григоровичу! Хочу звер�
нути вашу увагу на ділянку
шляху по вул. Білогородська,
від будинку "Укрпошта" до світ�
лофора (на перехресті з вули�
цею Гоголя). Дана ділянка є
прямою та широкою, що ство�
рює умови для перевищення
швидкості, чим місцеві водії з
радістю користуються. Саме на
цій ділянці з надзвичайною
частотою трапляються серйозні
ДТП (23.07. 08, де загинули
люди)! Було ж кілька випадків,
коли збивали людину, яка пере�
ходить пішохідний перехід.

Відповідь: Хочу проінфор�
мувати, що виконком  БМР
прийняв  рішення про встано�
влення у цьому місці світло�
форного об'єкту. Але, на жаль,
коштів на це цього року немає.
Проте, ми плануємо  відшука�
ти ресурси і встановити або
світлофор, або, так званий
"лежачий поліцейський", адже
завантаженість транспортни�
ми засобами вул. Білогородсь�
кої і проммайданчика біля
заводу дійсно велика. 

Запитання: Чи буде Бояр�
ка брати участь у підготовці
Євро�2012?

Відповідь: Дійсно, Боярка
включена  до переліку міст, які
потрапили в програму підго�
товки до Євро�2012. З Київ�
ської області, окрім Боярки,
ще  с. Щасливе. Наш стадіон
включений у програму, і ми
сподіваємось, що це дасть нам
відповідні преференції і під�
тримку у різних галузях: будів�
ництві доріг, стадіону. Але дер�
жава кошти на будівництво
стадіону, мабуть, не планує
виділяти. Тому ми плануємо це
робити шляхом залучення
інвесторів.

Запитання: Шановний
Тарасе Григоровичу! Я, Сен�
чук Вячеслав Миколайович,
мешканець міста, розпочав
тренування у тренажерному
залі в підвалі БСШ №3  у
заслуженого тренера України,
майстра спорту з важкої атле�
тики Сергія Михайлович Тетя�
нюка.  Там дізнався, що трене�
ру не продовжують строки
оренди цього підвалу, та іншо�
го приміщення для тренувань у
них немає.  Чи знаєте Ви про
цю ситуацію, а якщо знаєте, то
чи будуть вихованці Сергія
Михайловича забезпечені
необхідним приміщенням для

подальших тренувань? Адже
він виховав Олега Гавриша �
чемпіона світу(!), багато при�
зерів інших рівнів, майстрів
спорту міжнародного класу та
повернув на добрий шлях здо�
ров'я багатьох простих бояр�
чан.  Вибачте, будь ласка.
Оскільки даний заклад відно�
ситься до районного підпоряд�
кування, перефразую запи�
тання: чи відомо вам, Тарасе
Григоровичу, про наміри
районної ради К�Святошинсь�
кого району щодо згаданої
вище проблеми? Які вони? Як
можна вплинути на позитивне
вирішення проблеми? 

Відповідь: Я добре знаю
Сергія Михайловича � заслу�
женого тренера України з важ�
кої атлетики. У цьому спортив�
ному залі я теж неодноразово
тренувався. І тепер,  принагі�
дно, люблю завітати туди в
гості і позайматися. Підвал,
який використовується як тре�
нувальна зала, знаходиться у
підпорядкуванні  школи №3
відділу освіти Києво�Свято�
шинської РДА. До тих  пір,
поки не буде знайдене рівно�
цінне місце тренування  ваго�
виків під керівництвом цього
тренера, не доцільно перене�
сення секції в інше місце. Це
моя позиція, як міського голо�
ви м. Боярка.

Запитання: Скажіть, будь
ласка, хто займається терито�
ріями прибудинкових доріг і
тротуарів?

Відповідь: Відповідно до
Правил благоустрою приле�
глими територіями до тротуа�
рів займаються підприємства,

організації або приватний сек�
тор, до яких прилягає ця тери�
торія. Прибирання централь�
них вулиць та місць загального
користування, які спеціально
визначені (вул. Білогородська,
40 років Жовтня, 50 років
Жовтня, Хрещатик, вул.
Шевченка),  займається ГУ
ВЖКГ. Усі інші, відповідно  до
Правил благоустрою, мають
прибирати жителі � кожен
свою прилеглу територію.

Запитання: Цього року
Боярка стала "світліше" � це
дуже приємно… Але останнім
часом по вул. Білогородській,
біля будинку № 45 (що на
виїзді з міста), ліхтарі переста�
ли працювати. Тротуар і в'їзд
до подвір'я будинку в неналеж�
ному стані, що перешкоджає
пересуванню. Маю надію, що
це питання вирішиться.

Відповідь: Територія, що
біля буд. № 45, закріплена за
кооперативом "Восход".  Тому
питання  освітлення цього
будинку має розглядати  голова
кооперативу. Ми   встановили
"антивандальні" ліхтарі на
95% житлового  фонду � це на
під'їздах житлових будинків.
Згідно Бюджетного кодексу,
встановлювати їх на коопера�
тивному будинку � не маємо
права. Ми запропонували
кооперативам встановити
самостійно такі ліхтарі. Чому
це не зроблено � питання до
керівників кооперативів.

Запитання: Я знаю, що в
суму квартирної  плати вхо�
дить плата за користування
ліфтом.  А чи не можна відді�
лити плату за ліфт  від загаль�

ної плати ЖКГ? Я думаю, що і
Вам це буде вигідно. 

Відповідь: Ми вивчаємо
різні варіанти ситуацій. Рішен�
ня ще не знайдено. Але дякую
за пропозицію. Ми її візьмемо
до уваги, проаналізуємо, і
приймемо найкраще рішення
для міста.

Запитання: В Боярці є так
звані "лінії", років 2 тому на
них була вільна прописка,
потім її припинили. На самих
"лініях" живе дуже багато
людей, і вони не мають ні про�
писки, ні соціальних прав, ні
адреси для пошти. Чула, що
розробляється генеральний
план, який має визначити ста�
тус "ліній". Якщо хтось знає
про проведення робіт за цим
планом, які рішення прийняті,
і чи буде прописка на "лініях"?
Прошу відгукнутися. Звертаю�
ся до спільноти "30�ї лінії".

Відповідь: Питання садо�
вих товариств обговорюється у
нас на депутатських комісіях і
на сесіях. Частково садові
товариства переводяться в ста�
тус житлової індивідуальної
забудови, люди прописуються
там. Але стратегічно, на жаль,
статус "ліній" ще не визначено.
Той проїзд  між лініями не
дозволяє ні пожежній, ні
"швидкій" нормально заїхати, і
це проблема. Адже ця терито�
рія планувалась як садові това�
риства. Ми залучили зараз
фахівців, які розробляють нам
генеральний план. І тоді доля
цих садових товариств буде
більш визначеною.

Відповіді слухала 
Наталя Ключник

На форумі запитували ?
Відповідає Тарас Добрівський
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Події тижня

КОТЕЛЬНІ ЧИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ?

Теплопостачання малих
міст � проблема загальнодер�
жавна.  Суть її полягає в тому,
що старі котельні і тепломере�
жі майже віджили свій вік.
Фінансового забезпечення з
боку держави чи програми
фінансування побудови нових
мереж теплопостачання чи
котелень для централізовано�
го опалення для малих міст не
передбачається.  Як бути у цій
ситуації � обговорювали на
нараді з питань розвитку
теплопостачання в містах
України, що відбулась нещо�
давно у Міністерстві житлово�
комунального господарства
України. 

Асоціація міст України
делегувала боярського місько�
го голову Т. Добрівського, як
представника від малих міст
України, взяти участь у цій
нараді, ініційованій міністром
ЖКГ. Фахівці із питань
теплопостачання обговорюва�
ли можливі варіанти виходу із
такої ситуації. Для великих
міст економічно вигідно усе ж
використовувати  центральне
опалення. Для таких міст як
Боярка � ні! Альтернатива �
перехід на індивідуальне опа�

лення.  Та чи в повній мірі
задовольняє місто така аль�
тернатива?

� Міські голови знаходять�
ся "на передовій" і напряму
спілкуються із жителями, �
каже міський голова  Тарас
Добрівський. � Якість тепло�
постачання � найперше, чого
вимагають люди. Минулого
року у Боярці нарікань і скарг
на погане теплопостачання
було значно менше. Це пов'я�
зано з тим, що багато будинків
переведено на індивідуальне
опалення. Вигоди очевидні �
з'являється гаряча вода, опла�
та за газ складає від 70 до 100
грн., а не ті шалені суми, які
сплачують користувачі цен�
тралізованого опалення  зараз
при існуючому  тарифі 6,44
грн.( не факт, що до початку
опалювального сезону він
таким і залишиться, зважаю�
чи на цінову політику  в краї�
ні). Підтвердження того, що
краще мати індивідуальне
опалення � шість  двоповерхо�
вих будинків у районі школи
№5, які перевели на автоном�
не опалення минулого року.
Люди цілком задоволені і
вдячні, тому що вони значно

менше сплачують, а тепла
отримують значно більше.

Перелік квартир у  будин�
ках нашого міста, які перехо�
дять на індивідуальне опален�
ня весь час збільшується. По
вул. Білогородській 8 будин�
ків, №17; 19; 41; 43; 45; 51;
134; 144, досягнуть 100%
виконання робіт. Нині існую�
ча законодавча база заборо�
няє переводити на систему
"автономок" будинок частко�
во. Тільки при умові 100 %
згоди усіх мешканців. До
переліку додамо будинок по
вул. Дежньова, 5.  Та є свої
плюси і мінуси  у такій формі

організації теплопостачання.
Іх вивчатиме спеціальна робо�
ча комісія, яку створили на
нараді в Міністерстві. Один із
мінусів � не всі мешканці
можуть фінансово "потягну�
ти" встановлення обладнання.

�  Ми довго міркували, як
забезпечити тепло і гарячу
воду боярчанам взимку, як
допомогти тим пенсіонерам,
малозабезпеченим, які нев�
змозі оплатити встановлення
котлів. Вивчили досвід інших
міст, як, наприклад, м. Жме�
ринка. Вже рік, як там увесь
житловий фонд переведений
на індивідуальне опалення.

Організацію робіт  і фінансу�
вання   загальних  мереж
взяли на себе органи влади, а
люди  � стояки і  квартири.
Проте, дійшли висновку, що
для малих міст, таких як
наше,  найбільш прийнятна
комбінована система органі�
зації забезпечення тепла. У
нас працюють і котельні, і
індивідуальне опалення.
Тобто, якщо будинок знахо�
диться далеко від теплотраси і
тепломережа зношена, нее�
фективно вкладати кошти в
ремонт, краще переходити на
індивідуальне опалення. В
ідеалі ми бачимо замість трьох
котелень � дві. Ми плануємо,
що  котельня "Декоративні
культури" цього року пра�
цювати не буде, а жителі
цього масиву, які не встигли
встановити індивідуальне опа�
лення, будуть отримувати
тепло від котельні "Космос".

Відтак, можна зробити
висновок: органи місцевого
самоврядування малих  міст
не чекають доки для них щось
зробить держава, а самі вихо�
дять із цієї ситуації. У тому
числі й м. Боярка.

Наталя Ключник

10 вересня в Національно�
му палаці мистецтв  "Україна"
проходили урочистості з наго�
ди  Дня працівників нафтової,
газової та нафто�переробної
промисловості України та 60�
ти річчя газо�транспортної
системи України за участі
Президента України.

У вітальному слові Віктор
Ющенко привітав працівни�
ків зі святом і відмітив, що
газова та нафто�переробна
промисловість є стратегічною
галуззю України, яка гарантує
безпеку і енергонезалежність
нашої держави. Він сказав,
що українські фахівці цієї
галузі  були  найчисленнішими
і найкваліфікованішими у
свої галузі в Радянському
Союзі. Саме вони першими
відкривали родовища в Сибіру
і на Поволжі. Наголосив,
що на сьогоднішній день стра�
тегічним завданням є запуск
нафтопроводу "Одеса�Броди"
в аверсному режимі.

Кращих з кращих праців�
ників галузі Президент наго�
роджував особисто.
Нагрудний знак  та
званнями "Почес�
ний працівник про�
мисловості України"
з рук  Президента
України одержав
начальник Боярсь�
кого лінійно�вироб�
ничого управління
газопроводів Украї�
ни Григорій Ялий.
Орденом  був також

нагороджений тракторист
Управління Прима Вадим.
Варто додати, що Управління
забезпечує голубим паливом
місто Київ, Київську область
та близько 50% Житомирсь�
кої області. Експортує газ у
Європу, чим стабільно попов�
нює  казну Держави.

Від  Кабміну газовиків
вітав і вручав грамоти кра�
щим фахівцям галузі Олек�
сандр Турчинов. Вітали пред�
ставники від "Газпрому"
Російської Федерації. Потім
голова Правління НАК "Наф�
тогаз України" Олег Дубина
оголосив про початок святко�
вого концерту.

У ньому взяли участь
ансамбль танцю ім. Вірського,
молода співачка Ніка Ньютон,
Ніколай Захаров (Росія),
Дует Анісімових, Олександр
Тихонович та Ядвіга Поплав�
ська. Старими, добрими шля�
герами гарного настрою дода�
ли ВІА "Синяя птица" та бага�
то творчих колективів галузі.  

Анастасія  Кіссер

ГРИГОРІЙ ЯЛИЙ ОТРИМАВ

НАГОРОДУ З РУК ПРЕЗИДЕНТА

9 вересня 2008 року від�
булася ХХІ сесія Києво�
Святошинської районної
ради V скликання, на якій
були присутні 65 депутатів
із 81.

Розпочав роботу сесії
виконуючий обов'язки
голови Києво�Святошинсь�
кої районної державної
адміністрації Сенчук Сергій
Степанович. З часу свого
призначення Сергій Степа�
нович вперше виступив
перед депутатським корпу�
сом району. У своєму
виступі він звернувся до
депутатів та закликав всі
політичні сили, представле�
ні у районній раді, до кон�
структивної і результатив�
ної двосторонньої співпраці
між РДА та районною
радою на благо району.

Порядок денний засі�
дання був досить насиче�
ний і складався з 18
питань, проте депутати,
знявши частину питань з
розгляду, опрацювали його
без перерви.

Перше питання � звіт
голови районної ради
Косенка Г.М. про виконан�
ня своїх службових
обов'язків. Свій звіт Григо�
рій Михайлович супрово�
джував відео�матеріалами.
А це: численні стихійні
сміттєзвалища по всій
території району, об'єкти
с о ц і а л ь н о � кул ьт у р н о г о
призначення, які потребу�

ють капітального ремонту
або повної їх заміни на нові
споруди. Серед виступів 12
депутатів, які записалися
на обговорення звіту голо�
ви ради, прозвучали слова
критики і підтримки робо�
ти голови райради. Своїм
голосуванням у 44 голоси
депутати затвердили звіт.

За результатами обгово�
рення питання порядку
денного про внесення змін
до рішення Києво�Свято�
шинської районної ради від
15.01.2008 №184�16�V 
"Про районний бюджет
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
району на 2008 рік", Бояр�
ській загальноосвітній
школі №5 виділено з
бюджету району кошти в
сумі 375 тис. грн. на будів�
ництво котельні, а на
ремонт покрівлі Боярсько�
го РАЦСу виділено 300 тис.
грн.

Виступав головний лікар
К�Святошинської районної
лікарні, що розташована у
м.Боярка, Кравченко
Василь Віталійович. Він
підняв гостре питання
фінансування харчування
пацієнтів лікарні.  Районна
лікарня, з огляду на фінан�
сування, взмозі виділяти на
харчування 1 пацієнта на
добу тільки 6 грн., тоді як
скрізь по області в лікарнях
виділяється на харчування
1 пацієнта 12 грн. Тому
необхідні кошти для випра�
влення такого стану. Окрім
того, потребують фінансу�
вання будівельні роботи зі
зведення корпусів лікарні.
Лікарня потребує забезпе�
чення необхідним облад�
нанням та медикаментами.
Головний лікар просив
невідкладної допомоги. Чи
отримає � побачимо далі.

Віталій Ключник

ХХІ СЕСІЯ КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙРАДИ
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Прокурору К�Святошинського р�ну, старшому 

раднику юстиції Федоренку В.В.

Про самовільне підвищення 
тарифів на проїзд по м. Боярка

08154 Київська обл., м. Боярка вул.Білогородська,13  

тел./факс: 8 (298) 42�246 тел. 8 (298) 40�275 

р/р 31523999800357 банк УДК у Київської обл.,  МФО 821018

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО(СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Шановний Василю Федоровичу!

Доводимо до Вашого відома, що станом на 6 вересня 2008
року у м. Боярка без попереднього інформування населення та
будь�якого погодження чи повідомлення виконавчого комітету
Боярської міської ради перевізником Погосовим Тиграном
Миколайовичем, який здійснює перевезення пасажирів та бага�
жу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в при�
міському внутрішньообласному сполученні у межах Київської
області за маршрутом: м. Боярка, пл. Леніна � м. Київ, пл. Пере�
моги (№ 720), самовільно піднято тариф на перевезення па�
сажирів по місту Боярка з 1 (однієї) до 2 (двох) гривень (копія
акту депутатів Боярської міської ради додається). 

Протяжність названого маршруту по м. Боярка складає
близько 5 (п'яти ) кілометрів. Відповідно до Додатку до розпоря�
дження Київської обласної державної адміністрації від
29.11.2007 за № 1312, що зареєстровано в Головному управлін�
ні юстиції у Київській області 4 грудня 2007 року за № 31/647
вартість тарифу на перевезення пасажирів і багажу автобусами
до 5 кілометрів разом з ПДВ та страховим збором становить 0,47
грн. (копія додатку додається). 

На усне звернення міського голови щодо перегляду тарифу та
проведення відповідної роботи з узгодження даного питання з
міською радою перевізник відповів відмовою. Станом на 8 верес�
ня 2008 року тариф до 2 (двох) грн. було піднято маршрутами
№№ 368 та 369 (перевізник Шубін Вячеслав Миколайович).

Така тарифна політика перевізників призвела до масового
обурення жителів міста, які цілком справедливо звинувачують
місцеву владу у бездіяльності, що у свою чергу призводить до
великого соціального напруження. 

Тому, у зв'язку з вищевикладеним, просимо Вас вжити невід�
кладних заходів щодо перевірки та правової оцінки наведених
вище фактів та прийняття мір відповідно до чинного законодав�
ства.

З повагою,
міський голова Т.Г. Добрівський

№02�10/1780 від 08.09.2008 р.

Проїзд містом Боярка
у 720�му � 2 грн. Чому? Це
спантеличило боярчан.
Зрозуміло, телефони
міської ради стали "черво�
ними", на  офіційному
електронному ресурсі
одразу виникли запитання
і прохання прокоментува�
ти ситуацію.

Коментар власника
720�го маршруту Погосо�
ва Тиграна Миколайовича
(записаний у телефонному
режимі). 

� Ми працюємо на марш�
руті Боярка�Київ, маршрут
не розрахований на переве�
зення пасажирів  містом
Боярка. Ми підвищили ціни
за проїзд саме містом Бояр�
ка, щоб місцеві мешканці
не заповнювали транспорт.
Тому що після Боярки
маршрут слідує до Києва
порожнім.  Ми самостійно
встановлюємо тарифи,
оскільки не маємо дотацій
від держави, тому й регулю�
ємо самостійно вартість
проїзду. "Перевізник, прац�

юючий в режимі маршрут�
ного таксі, не зобов'язаний
ціни на цей режим узгоджу�
вати із замовником та міс�
цевою владою" (ЗУ "Про
автомобільний транс�
порт").

Коментар міського голо�
ви Тараса Добрівського

�Ми стурбовані цією
ситуацією. Ніхто не попере�
див   ні владу, ні наших
жителів про прийняття
такого рішення, про підста�
ви  чи будь�що із цього при�
воду. Відповідно,  ми підго�
тували лист до прокуратури,
яка дасть відповідні роз'яс�
нення стосовно законності
підвищення тарифу вдвічі.
Адже вартість паливно�ма�
стильних матеріалів зросла
не вдвічі! Перевізник пови�
нен був повідомити про своє
рішення за місяць  у місце�
вих ЗМІ чи у салонах своїх
маршрутних таксі. Ми вва�
жаємо таке підвищення
незаконним. На жаль, до
виникнення такої ситуації
призвела державна політи�
ка в галузі транспортного
забезпечення. Майже від�
сутні державні, комунальні
автопарки�перевізники, а
приватні займаються вакха�
налією у галузі транспорт�
ного забезпечення. Ми пла�
нуємо створити комунальне
транспортне підприємство,
придбати міський транс�
порт. Поки коштів немає,
продумуємо форми нор�
мальної,  здорової конку�
ренції на цьому ринку, і тоді
ціни будуть під контролем. 

Хто правий � чекаємо
відповідь прокуратури.

Редакція "БІ"

МАРШРУТ 720�й ПРОТИ ПРОЇЗДУ БОЯРЧАН МІСТОМ?

Такий висновок можна
зробити після зустрічі заступ�
ників міського голови  Рома�
на Гладкого і  Валерія Шуль�
ги із підприємцями міста з
нагоди Дня підприємця. У
вітальному слові Валерій
Шульга відмітив, що малий і
середній бізнес розвивається,

і це вселяє надію у
економічну стабіль�
ність нашого міста.
Роль підприємців у
житті  міста чимала.
Економічний ріст
Боярки, розбудова  �
спільне завдання
влади і бізнесу. А для
цього просто необхід�
но зміцнювати парт�
нерські стосунки,
прислухатись до
потреб обох сторін. 

Н е о д н о р а з о в о
підприємці допома�
гали місту в організа�

ції різних заходів. Практич�
но усі свята, що проводяться
у місті, не обходяться без
їхньої допомоги.

Це: ТОВ "ВЕНТС", ТОВ
"Плеяда", ТОВ "Металеві
меблі", приватні підприємці
А.В. Матейко, І.Л. Демидо�
ва, Р.О. Українець, О.М. Ря�

бич, А.М. Арчаков, ТОВ
"Енергомонтаж", СМУ�33,
ПП "Міхальов", ПП "Руден�
ко", ПП "Олімп", ПП "Ільї�
на" та інші. 

Отож, і цього  разу  у День
міста готується дуже цікава
програма з 10�ї ранку і до 22�
ї вечора. Основне дійство
планується проводити на
центральній вулиці міста �
Білогородській.
Від малого до
великого � усім
передбачені роз�
ваги. У сімейно�
дитячому блоці
для найменших
п л а н у ю т ь с я
різні гойдалки,
забавки. При�
хильники спор�
ту  зможуть поз�
магатись у різ�
них спортивних
конкурсах. Цен�

тральний блок � урочиста
хода колективів міста, яку
продовжить привітання
гостей, почесних жителів
міста Боярка. 

До речі, будуть іноземні
делегації міст�побратимів із
Польщі (м. Пулави) та із
Білорусії (м. Несвіж).  Гості
презентуватимуть  творчі
колективи, які продемон�

струють свою майстерність.
Родзинкою свята  стане май�
стер�клас Олени Шоптенко
та  Влада Ями із танцюриста�
ми нашого міста.

І ще одна сенсація: на
сцені м. Боярки виступатиме
"народний кум України",
заслужений артист України
Микола Янченко. Його
"гопацульки" останнім часом

стали популярни�
ми не тільки у
боярчан.   Висту�
патимуть ще
багато творчих
колективів.  

До організації
свята повинні
залучитись усі  �
переконані і
влада, і бізнес.
Тільки тоді свято
буде гарним. 

Анастасія 
Кіссер

ПІДПРИЄМЦІ ДОПОМОЖУТЬ ОРГАНІЗУВАТИ СВЯТО � ДЕНЬ МІСТА БОЯРКА



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Новини

09.15 Діловий світ

09.25 Аграрна країна

09.30 Погода 

09.40 Д/ф "Версія 2" 

10.40 3 х 4. Найкумедніше 

домашнє відео 

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Погода 

12.25 Здоров'я 

13.15 Муз. ua

13.45 Вікно в Америку

14.15 Д/с "Гармонії" 

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Погода

15.20 Т/с "Генії очима дітей. Вінзлоу

Гомер�самобутній

американець" 

16.10 Індиго

16.35 М/с "Легенди України"

16.45 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008.

Чвертьфінал

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.20 Діловий світ

19.35 Світ спорту

19.40 Погода

19.45 Громадська варта

20.00 "Попередження"

20.55 М/с "Легенди України"

21.00 Новини

21.15 Новини міжнародні

21.25 Діловий світ

21.30 Світ спорту

21.45 Ток�шоу "Спокуса владою"

22.35 Паралімпіада�2008.

Щоденник 

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”

06.05 Т/с "Міс офіс � 4"

07.00 Т/с "Філ з майбутнього"

07.25 "Сніданок З "1+1"

09.30 Т/с "Палаючий лід"

10.20 "Караоке  на Майдані"

11.20 "Судові справи. Злочин і кара"

12.15 Т/с "Судова колонка (наш

монтаж)"

13.20 Т/с "Дочки � матері"

14.30 ТСН

15.00 Т/с "5 хвилин до метро"

16.00 Т/с "Так ніхто не кохав"

17.00 ТСН

17.20 "Судові справи. Злочин і кара"

18.20 Т/с "Ворожка"

19.30 ТСН

20.10 Т/с "Палаючий лід"

21.15 Т/с "Монтекрісто"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Х/ф "Відьма"

05.00 ТСН

05.25 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР

06.00 Новини

06.10 "Гід країнами світу�2". Англія

та Уельс 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

08.50 "Модний вирок" 

09.45 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

10.55 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.15 Творчий вечір О.Пахмутової 

14.55 Х/ф "Неідеальна жінка"

17.00 Новини

17.15 "Жди меня". 

19.00 Т/с "Вогонь кохання 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

21.35 Т/с "Полювання на Берію" 

22.40 "Кремлівські діти". "Діти Берії.

Серго і Марта"  

23.55 Х/ф "Пасажир 57". s

ICTV

05.40 Служба розшуку дітей

05.45 Факти тижня 

06.15 Ділові факти

06.20 Погода

06.25 300 сек/год

06.35 М/с "Екшн�мен"

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 "Антикілер�2: Антитерор"

12.00 Про�Ziкаве.ua

12.35 Каламбур

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Т/с "Анатомія Грей�3"

13.55 Х/ф "Лицарі"

15.50 Про�Ziкаве.ua

16.30 Т/с "Бандитський Петербург�

9: Голандський пасаж"

17.30 Т/с "Агент національної

безпеки"

18.45 Факти. Вечір

19.05 Спорт

19.20 Надзвичайні новини

19.35 Максимум щодня

19.50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

21.00 Т/с "Диверсант: Кінець війни"

22.25 Свобода слова 

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Свобода слова 

01.10 Факти

01.25 Спорт

01.35 Погода

01.40 "Нічна спокуса". Інтерактив

03.10 Т/с "Очі Анжели"

04.00 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”

06.00 Музична програма 

06.20 У центрі уваги 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини�тижневник 

07.30 Новини ПРО 

07.40 Економічний вісник 

07.50 Мультфільми 

08.00 Новини�спорт�тижневник 

08.20 Улюблена робота 

08.30 Сім'я від А до Я 

09.00 Дім живих історій 

09.25 У центрі уваги 

10.00 Х/ф "Кубанські козаки" 

12.00 Новини 

12.10 Х/ф "Ольга та Костянтин"

13.20 Англійська за 4,5 місяці 

13.40 Мульти�буки 

14.00 Т/с "Гра в кохання"

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм"

16.05 Медицина з І.Трухачовою 

16.20 У центрі уваги 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні детективи"

17.50 Актуально�насущно 

18.05 Столиця 

18.50 Т/с "Зцілення коханням"

19.50 Міська варта 

20.00 Новини 

20.25 Т/с "Вовчиця"

21.20 В гостях у Д.Гордона.

Б.Мойсеєв 

22.20 Четверта влада 

22.50 Міська варта 

23.00 Новини

23.20 Свіжа преса 

23.25 Новини ПРО 

23.35 Медицина з І.Трухачовою 

23.45 Медичні детективи 

00.15 Музична програма 

00.35 Х/ф "Ольга та Костянтин"

01.40 Мульти�буки 

02.10 В гостях у

Д.Гордона.Б.Мойсеєв 

03.00 Новини

03.25 Свіжа преса 

03.30 У центрі уваги 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.15 Т/с "Гра в кохання"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Т/с "Моя американська

нянька" 

06.30 М/с "Годзилла" 

06.55, 07.30, 08.35 "Підйом"

07.00 М/с "Ульотні сновиди"

08.00 Т/с "Триматися до кінця" 

09.00 Фабрика зірок � 2  

11.05 Х/ф "Чорний лицар"  

13.30 Репортер

13.35 М/с "Дак Доджерс" 

13.55 М/с "Поліцейська академія" 

14.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

15.00 Teen Time

15.05 Т/с "Плетуха" 

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Друзі" 

17.55 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Дембельский альбом"

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.20 Т/с "Щасливі разом" 

22.20 Х/ф "Найманці". s   

00.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

00.55 Камеді клаб. Україна

01.55 Репортер

02.10 Спортрепортер

02.15 Погода

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

02.30 Невідома Україна

03.25 Зона ночі Культура

03.30 Джерела Вітчизни

03.40 Братіє і дружино

03.55 За литовської доби

04.10 Дике поле

04.25 Зона ночі Культура

04.30 Перемога над сонцем. Епілог

04.55 Зона ночі

НТН

06.00 "Переможний голос

віруючого"

06.30 Х/ф "Бармен із "Золотого

якоря" 

08.00 М/ф "Джим і Джем"

08.15 М/ф "Івон із Юкона"

08.45 "Свідок"

09.20 Т/с "CSІ. Маямі" 

10.20 Т/с "Закон і порядок. злочинні

наміри"

11.25 Х/ф "Моя бойова група"

13.55 Т/с "Суто англійські вбивства"

16.20 Т/с "Закон і порядок. відділ

особливих справ"

17.20 Проект Леоніда Парфьонова

"Російська Імперія". Микола І

18.30 "Речовий доказ"

19.00 "Свідок"

19.25 Х/ф "Вихор � 2" 

21.30 "Свідок"

22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 

23.00 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

00.00 "Свідок"

00.40 "Маски�шоу"

01.10 "Речовий доказ"

02.30 "Особистий погляд" 

04.05 "Іноземці"

04.40 "Наші"

СТБ

06.00 "Сучасна медицина: Дива та

сенсації"  

06.50 "Вікна�новини"  

07.00 "Бізнес+"

07.05 "У пошуках пригод"  

08.00 "Вікна�новини"  

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Випадок в квадраті 

36�80"

10.30 "Вусолапохвіст"  

11.00 Х/ф "Пригоди Шерлока

Холмса і доктора Ватсона"

14.05 Х/ф "Учитель в законі"

16.10 Х/ф "Кохання під наглядом"

18.00 "Вікна�новини"  

18.10 "Звана вечеря"  

19.30 Х/ф "Офіцери" 

21.30 Т/с "Кулагін та Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.25 "Нез'ясовно, але факт"  

23.25 Т/с "Секретні матеріали"

00.40 "Вікна�Спорт"

00.55 "Документальний детектив.

Посланці зла"  

01.25 "Золота скринька"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 М/с "Кордони світу Дігімонів"

09.00 М/с "Школа Бромвель" 

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Таємні знаки"

13.00 М/с "Мона�вампір" 

13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 

14.30 М/с "Все для дівчат та

хлопчиків" 

15.00 М/с "Зоряний пес" 

15.30 М/с "Лабораторія Декстера" 

16.00 Т/с "Своя команда" 

16.30 "Єралаш"

17.00 Т/с "Тримай мене міцніше" 

18.00 "33 квадратні метри"

18.30 "Таємні знаки"

19.30 "Дом�2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2".Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 М/с "Король гори"

ТОНІС

06.00 Клуб 700     

06.25 Спецпроект  

06.50 "Банкнота"  

07.00 Створення досконалості            

08.00 Зелена варта 

09.00 Маленька людина             

10.00 Шоу Опри Уінфрі  

10.55 Жити смачно з Джеймі

Олівером     

11.25 Спецпроект  

11.55 "Світські хроніки"  

12.25 Сильні світу сього  

12.45 Школа ремонту      

14.00 Українська революція    

15.00 Друзі тварин             

15.30 Підводна одісея Кусто            

16.30 Вулиця Лемурів             

17.00 Експедиція навколо світу            

18.00 Хіт�парад диких тварин          

19.00 Зелена варта  

20.00 "24 години"  

20.15 Сто найбільших відкриттів          

21.15 Т/с "Прокляті королі"           

22.15 "24 години"  

22.30 "Світські хроніки"  

23.05 Шоу Опри Уінфрі   

00.00 "24 години"  

00.15 "24 години. Життя"  

00.20 "24 години. Спорт"  

00.25 "Банкнота"  

00.35 "Погода"  

00.50 Найсмішніша реклама    

01.20 Сильні світу сього  

01.30 "Світські хроніки"  

01.50 "24 години"  

02.05 "24 години. Життя"  

02.10 "24 години. Спорт"  

02.20 "Банкнота"  

02.25 "Погода"  

02.30 Інші землі   

04.10 Спецпроект  

04.35 "Світські хроніки"  

04.50 "24 години"  

05.05 "24 години. Життя"  

05.15 "24 години. Спорт"  

05.20 "Банкнота"  

05.30 "Погода"  

05.35 Найсмішніша реклама   

ТРК “УКРАЇНА”

05.45 Прокидайся з "Україною"

06.30 Події

06.40 Спортивні події

06.45 Погода

06.50 Прокидайся з "Україною"

07.30 Срібний апельсин

08.30 Зірки гумору

09.00 Т/с "Рідні люди"   

10.00 Життєві сенсації

11.00 Грошові хвилини

12.00 Т/с "Жінка без минулого"

13.00 Т/с "Спецназ"

15.30 Федеральний суддя

16.30 Події

16.50 Спортивні події

16.55 Погода

17.00 Критична точка

17.30 Зірки гумору

18.00 Т/с "Рідні люди"

19.00 Події

19.20 Спортивні події

19.25 Погода

19.30 Шустер Live

20.30 Т/с "Жінка без минулого" 

21.30 Х/ф "Погані хлопці" 

00.00 Концерт

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Новини

09.15 Діловий світ

09.20 Аграрна країна

09.30 Новини міжнародні

09.40 Погода 

09.50 Паралімпіада � 2008.

Плавання 

10.45 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008.

Чвертьфінал

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.20 Паралімпіада � 2008. Легка

атлетика 

13.20 Ток�шоу "Спокуса владою"

14.15 Д/с "Це моя країна" 

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Т/с "Генії очима дітей.

Моне.Світло і тінь"

16.10 Індиго

16.35 М/с "Легенди України"

16.45 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008.

Чвертьфінал

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.20 Діловий світ

19.35 Світ спорту

19.45 Погода

20.00 Т/с "Запороги"  

20.55 М/с "Легенди України"

21.00 Новини

21.20 Новини міжнародні

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.50 Погода

22.00 Відкрита зона 

22.30 Паралімпіада�2008.

Щоденник 

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Ситуація

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Експерти дозвілля

02.20 Т/с "Генії очима дітей. Вінзлоу

Гомер�самобутній

американець"

03.10 Паралімпіада � 2008.

Плавання

04.05 Паралімпіада � 2008. Легка

атлетика 

05.05 "Попередження" 

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”

06.10 Т/с "Міс офіс � 4"

07.00 Т/с "Філ з майбутнього"

07.25 "Сніданок з "1+1"

09.30 Т/с "Палаючий лід"

10.20 Т/с "Ворожка"

11.20 "Судові справи. Злочин і кара"

12.20 Т/с "Монтекрісто"

13.20 Т/с "Дочки � матері"

14.30 ТСН

15.00 Т/с "5 хвилин до метро"

16.00 Т/с "Так ніхто не кохав"

17.00 ТСН

17.20 "Судові справи. Злочин і кара"

18.20 Т/с "Ворожка"

19.30 ТСН

20.10 Т/с "Палаючий лід"

21.15 Т/с "Монтекрісто"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Х/ф "Зсув"

01.25 "Служба розшуку дітей"

01.30 Т/с "Надприродне � 2"

02.10 "Документ"

02.40 ТСН

03.05 Т/с "Затока Доусона � 4"

03.50 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"

05.20 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

05.55 "Служба розшуку дітей"

ІНТЕР

06.00 Новини

06.10 "Гід країнами світу�2".

Колумбія та Панама 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

08.50 Т/с "Каменська�2" 

09.55 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Морозиво �

ріжок

13.10 Т/с "Любов як любов" 

14.15 Т/с "Полювання на Берію" 

15.25 Т/с "Каменська�3" 

16.30 "Народний суд" 

17.45 Новини

18.00 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

21.35 Т/с "Полювання на Берію" 

22.40 Док. проект "Викрадені НЛО" 

00.00 Х/ф "Обличчя терору"

01.50 Т/с "Таємничі шляхи" 

02.40 Телевізійна служба розшуку

дітей 

02.45 Х/ф "Обличчя терору" 

04.15 "Картата потата" 

04.50 Т/с "Таємничі шляхи" 

05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.35 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Екшн�мен"

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 "Агент національної

безпеки"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.50 Про�Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Бандитський Петербург�9:

Голандський пасаж"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Т/с "Анатомія Грей�3"

13.55 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів�6"

14.55 Т/с "Диверсант: Кінець війни"

15.55 Про�Ziкаве.ua

16.35 Т/с "Бандитський Петербург�

9: Голандський пасаж"

17.35 Т/с "Агент національної

безпеки"

18.45 Факти. Вечір

19.05 Спорт

19.20 Надзвичайні новини 

19.35 Максимум щодня

19.50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

21.00 Т/с "Диверсант: Кінець

війни". Фінал

22.25 Надзвичайні новини 

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Бетмен". s

01.30 Факти

01.45 Спорт

01.55 Погода

02.00 "Нічна спокуса". Інтерактив

03.30 Т/с "Очі Анжели"

04.35 Х/ф "Спецагент Коркі

Романо". s

ТРК “КИЇВ”

06.00 Музична програма 

06.20 У центрі уваги 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини

07.20 Свіжа преса 

07.30 Новини ПРО 

07.40 Бізнес�ситуація 

07.50 Мультфільми 

08.00 Тиждень моди 

08.25 Столиця 

09.00 Новини

09.20 Свіжа преса 

09.25 У центрі уваги 

10.00 Т/с "Вовчиця"

11.00 Т/с "Зцілення коханням"

12.00 Новини 

12.10 Х/ф "Пічки�лавочки"

13.55 Мультфільми 

14.00 Т/с "Гра в кохання"

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Медицина з І.Трухачовою 

16.20 У центрі уваги 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні детективи"

17.50 Король професії 

18.05 Столиця 

18.50 Т/с "Зцілення коханням"

19.50 Міська варта 

20.00 Новини

20.25 Т/с "Вовчиця"

21.20 В гостях у Д.Гордона.С.Пєнкін 

22.20 Вечірня кава 

22.50 Міська варта 

23.00 Новини

23.20 Свіжа преса 

23.25 Новини ПРО 

23.35 Медицина з І.Трухачовою 

23.45 Медичні детективи 

00.15 Музична програма 

00.35 Х/ф "Пічки�лавочки"

02.10 В гостях у Д.Гордона.С.Пєнкін  

03.00 Новини

03.25 Свіжа преса 

03.30 У центрі уваги 

04.00 Вечірня кава 

04.30 Столиця 

05.15 Т/с "Гра в кохання"

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Репортер

14.05 М/с "Му і ципа" 

14.15 Щоденник Фабрики зірок � 2

14.50 Teen Time

14.55 Т/с "Плетуха"  

15.50 Teen Time

15.55 Т/с "Друзі"

16.55 Т/с "Ранетки"  

17.55 Т/с "Щасливі разом"  

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Дембельский альбом" 

20.20 Т/с "Ранетки"   

21.20 Т/с "Щасливі разом"  

22.20 Х/ф "Займемося любов'ю"  

00.10 Щоденник Фабрики зірок � 2

00.45 Репортер

01.00 Спортрепортер

01.05 Погода

01.10 Т/с "Таємниці Смоллвиля"

02.00 Зона ночі

02.05 Невідома Україна

04.00 Зона ночі Культура

04.05 Олександр Довженко. 

Роздуми після життя

04.20 Писанки

04.45 Зона ночі Культура

04.50 Тарас Шевченко. Надії

05.40 Зона ночі Культура

05.45 Виховуючи на прекрасному

05.55 Скарби музеїв Києва

06.05 Зона ночі

НТН

06.00 "Переможний голос

віруючого"

06.30 Х/ф " Милий, любий,

коханий, єдиний" 

08.00 М/ф "Джим і Джем"

08.15 М/ф "Івон із Юкона"

08.45 "Свідок"

09.20 Т/с "CSІ. Маямі" 

10.30 Т/с "Закон і порядок. злочинні

наміри"

11.35 "Маски�шоу".

12.20 Х/ф "Вихор � 2"

14.35 Х/ф "Юність Петра"

16.20 Т/с "Закон і порядок. Відділ

особливих справ"

17.25 Т/с "Марш Турецького"

18.25 "Агенти впливу"

19.00 "Свідок"

19.25 Х/ф "ЦРУ. Пароль 

"Алекса"�2" 

21.30 "Свідок"

22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 

23.00 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

00.00 "Свідок"

00.40 "Маски�шоу"

01.15 "Агенти впливу"

01.50 "Особистий погляд" 

04.05 "Іноземці"

04.40 "Наші"

СТБ

06.00 "Сучасна медицина: Дива та

сенсації"  

06.50 "Вікна�новини"  

07.00 "Бізнес+"

ПОНЕДІЛОК

1 вересня

ВІВТОРОК

2 вересня
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07.05 "Навколо світу"

08.00 "Вікна�новини"  

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Офіцери"

10.55 "Битва екстрасенсів"

12.00 "Паралельний світ"  

13.00 "Нез'ясовно, але факт"  

14.00 "Документальний детектив.

Крайні заходи"  

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 "Правила життя. Останній

дзвінок"  

20.20 "Російські сенсації"

21.30 Т/с "Кулагін та Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.25 "Нез'ясовно, але факт"

00.20 Т/с "Секретні матеріали"

01.05 "Вікна�Спорт"

01.20 "Золота скринька"

ТЕТ

14.00 М/с "Екшн Мен" 

14.30 М/с "Все для дівчат та

хлопчиків" 

15.00 М/с "Зоряний пес" 

15.30 М/с "Лабораторія Декстера" 

16.00 Т/с "Своя команда" 

16.30 "Єралаш"

17.00 Т/с "Тримай мене міцніше" 

18.00 "33 квадратні метри"

18.30 "Таємні знаки"

19.30 "Дом�2"

20.30 "Вечірній мультик"

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 М/с "Король гори" 

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     

06.25 "24 години"  

06.35 "24 години. Спорт" 

06.40 "24 години. Життя" 

06.50 "Банкнота" 

06.55 "Погода" 

07.00 Сто найбільших відкриттів         

08.00 Дія планети           

09.00 Хіт�парад диких тварин          

10.00 Шоу Опри Уінфрі    

10.55 Жити смачно з Джеймі

Олівером     

11.25 Служба розшуку дітей  

11.30 Спецпроект  

12.00 "Світські хроніки"  

12.30 Школа ремонту     

13.20 Сильні світу сього  

13.55 Передвісники незалежності     

14.55 Няньки дикої природи            

15.30 Підводна одісея Кусто            

16.30 Виклик дикій природі           

17.00 Експедиція навколо світу            

18.00 Хіт�парад диких тварин          

19.00 Дія планети           

20.00 "24 години"  

20.15 Сто найбільших відкриттів         

21.15 Т/с "Прокляті королі"           

22.15 "24 години"  

22.30 "Світські хроніки"  

23.05 Шоу Опри Уінфрі   

00.00 "24 години"  

00.15 "24 години. Життя"  

00.20 "24 години. Спорт"  

00.25 "Банкнота"  

00.35 "Погода"  

00.50 Найсмішніша реклама   

01.20 Сильні світу сього  

01.30 "Світські хроніки"  

01.50 "24 години"  

02.05 "24 години. Життя"  

02.10 "24 години. Спорт"  

02.20 "Банкнота"  

02.25 "Погода"  

02.30 Україна стародавня  

04.10 Спецпроект  

04.35 "Світські хроніки"  

04.50 "24 години"  

05.05 "24 години. Життя"  

05.15 "24 години. Спорт"  

05.20 "Банкнота"  

05.30 "Погода"  

05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”

05.00 Федеральний суддя

05.45 Прокидайся з "Україною"

06.30 Події

06.40 Спортивні події

06.45 Погода

06.50 Прокидайся з "Україною"

07.30 Срібний апельсин

08.30 Зірки гумору

09.00 Т/с "Рідні люди"   

10.00 Шустер Live

11.00 Грошові хвилини

12.00 Т/с "Жінка без минулого"

13.00 Х/ф "Астерікс і Обелікс проти

Цезаря"

15.00 Щиросерде визнання

15.30 Федеральний суддя

16.30 Події

16.50 Спортивні події

16.55 Погода

17.00 Критична точка

17.30 Музичне шоу "Яка то мелодія" 

18.00 Т/с "Рідні люди"

19.00 Події

19.20 Спортивні події

19.25 Погода

19.30 Шустер Live

20.30 Т/с "Жінка без минулого"

21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів.

"Базель" (Швейцарія) �

Шахтар (Україна)

23.50 Шоу "Ніч Ліги Чемпіонів"

01.15 Футбол. Ліга Чемпіонів.

"Барселона" � "Спортинг"

03.30 Події

03.55 Спортивні події

04.00 Погода

04.05 Шустер Live

05.00 Федеральний суддя

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Новини

09.15 Діловий світ

09.20 Аграрна країна

09.30 Новини міжнародні

09.40 Погода 

09.45 Прес�анонс

09.50 Т/с "Запороги" 

10.45 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008.

Чвертьфінал

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Погода 

12.25 Паралімпіада � 2008. Футбол 

13.25 Паралімпіада � 2008. Легка

атлетика 

14.15 Д/с "Це моя країна" 

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Т/с "Генії очима дітей. Марія

Кюрі. Більше, ніж бачить око" 

16.10 Індиго

16.35 М/с "Легенди України"

16.45 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008. Півфінал

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.20 Діловий світ

19.35 Світ спорту

19.45 Погода

20.00 Т/с "Запороги"  

20.55 М/с "Легенди України"

21.00 Новини 

21.20 Новини міжнародні

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.50 Паралімпіада � 2008.

Церемонія закриття 

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Ситуація

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Т/с "Генії очима дітей.

Моне.Світло і тінь" 

02.40 Паралімпіада � 2008. Футбол 

03.40 Паралімпіада � 2008. Легка

атлетика 

04.30 Паралімпіада � 2008.

Церемонія закриття 

05.15 Кіно.ua

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”

06.10 Т/с "Міс офіс � 4"

07.00 Т/с "Філ з майбутнього"

07.25 "Сніданок з "1+1""

09.30 Т/с "Палаючий лід"

10.20 Т/с "Ворожка"

11.20 "Судові справи. Злочин і кара"

12.20 Т/с "Монтекрісто"

13.20 Т/с "Дочки � матері"

14.30 ТСН

15.00 Т/с "5 хвилин до метро"

16.00 Т/с "Так ніхто не кохав"

17.00 ТСН

17.20 "Судові справи. Злочин і кара"

18.20 Т/с "Ворожка"

19.30 ТСН

20.10 Т/с "Палаючий лід"

21.15 Т/с "Монтекрісто"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Х/ф "Зять"

01.10 "Служба розшуку дітей"

01.15 Т/с "Надприродне � 2"

01.55 "Документ"

02.25 ТСН

02.50 Т/с "Затока Доусона � 4"

03.35 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"

05.00 ТСН

05.25 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

05.55 "Служба розшуку дітей"

ІНТЕР

06.00 Новини

06.10 "Гід країнами світу�2".

Амстердам 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

08.50 Т/с "Каменська�3" 

09.50 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості".  Тісто листове 

13.10 Т/с "Любов як любов" 

14.15 Т/с "Полювання на Берію" 

15.25 Т/с "Каменська�3" 

16.30 "Народний суд" 

17.45 Новини

18.00 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

21.35 Т/с "Полювання на Берію" 

22.40 Док. проект " Батьки�

одинаки"  

00.00 Х/ф "Код". s

02.10 Т/с "Таємничі шляхи" 

03.00 Телевізійна служба розшуку

дітей 

03.05 Х/ф "Код" 

04.55 Т/с "Таємничі шляхи" 

05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.25 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Екшн�мен"

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 "Агент національної

безпеки"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.50 Про�Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Бандитський Петербург�9:

Голандський пасаж"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Т/с "Анатомія Грей�3"

13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

14.55 Т/с "Диверсант: Кінець війни"

15.55 Про�Ziкаве.ua

16.35 Т/с "Бандитський Петербург�9:

Голандський пасаж"

17.35 Т/с "Агент національної

безпеки"

18.45 Факти. Вечір

19.05 Спорт

19.20 Надзвичайні новини 

19.35 Максимум щодня

19.50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

21.00 Х/ф "Сапери"

22.25 Надзвичайні новини 

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Бетмен повертається". s

01.30 Факти

01.45 Спорт

01.55 Погода

02.00 "Нічна спокуса". Інтерактив

03.30 Т/с "Кістки�3"

04.35 Х/ф "Заборонені ігри". s

ТРК “КИЇВ”

06.00 Музична програма 

06.20 У центрі уваги 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини

07.20 Свіжа преса 

07.30 Новини ПРО 

07.40 Економічний вісник 

07.50 Мультфільми 

08.00 Досягти мети

08.25 Столиця 

09.00 Новини

09.20 Свіжа преса 

09.25 У центрі уваги 

10.00 Т/с "Вовчиця"

11.00 Т/с "Зцілення коханням"

12.00 Новини 

12.10 Х/ф "Без сім'ї" 

13.50 Мультфільми 

14.00 Т/с "Гра в кохання"

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Медицина з І.Трухачовою 

16.20 У центрі уваги 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні детективи"

17.50 Корисна розмова 

18.05 Столиця 

18.50 Т/с "Зцілення коханням"

19.50 Міська варта 

20.00 Новини

20.25 Т/с "Вовчиця" 

21.20 В гостях у Д.Гордона.

В.Меншов 

22.20 Четверта влада 

22.50 Міська варта 

23.00 Новини

23.20 Свіжа преса 

23.25 Новини ПРО 

23.35 Медицина з І.Трухачовою 

23.45 Медичні детективи 

00.15 Музична програма 

00.35 Англійська за 4,5 місяці

00.55 Х/ф "Без сім'ї" 

02.20  Мульти�буки 

03.00 Новини

03.25 Свіжа преса 

03.30 У центрі уваги 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.15 Т/с "Гра в кохання"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Моя американська

нянька"  

06.30 М/с "Годзилла" 

06.55, 07.30, 08.35 "Підйом"

07.00 М/с "Ульотні сновиди"

08.00 Т/с "Триматися до кінця" 

09.00 Х/ф "Займемося любов'ю"  

10.55 Т/с "Дембельский альбом"  

11.55 Т/с "Друзі" 

13.10 Стильні зірки

13.30 Репортер

13.35 М/с "Дак Доджерс" 

13.55 М/с "Поліцейська академія" 

14.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

14.55 Teen Time

15.00 Т/с "Плетуха"   

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Друзі" 

16.55 Т/с "Ранетки"   

17.55 Т/с "Щасливі разом"   

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Дембельский альбом" 

20.20 Т/с "Ранетки"  

21.25 Т/с "Щасливі разом" 

22.25 Х/ф "P.S. Я люблю тебе"  

01.05 Щоденник Фабрики зірок � 2

01.25 Репортер

01.40 Спортрепортер

01.45 Погода

01.50 Служба розшуку дітей

01.55 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 

02.45 Зона ночі

02.50 Невідома Україна

04.45 Зона ночі Культура

04.55 Середньовіччя починається о

18.00

05.00 Я, милістю Божою, пан

возний

05.30 Гіркі барви зони

05.40 Зона ночі Культура

05.45 Виховуючись на прекрасному

05.55 Місто Юрії. Біла Церква 

06.05 Зона ночі

НТН

06.00 "Переможний голос

віруючого"

06.30 Х/ф "Усе навпаки" 

07.55 М/ф "Джим і Джем"

08.10 М/ф "Івон із Юкона"

08.45 "Свідок"

09.20 Т/с "CSІ. Маямі" 

10.25 Т/с "Закон і порядок. злочинні

наміри"

11.35 "Маски�шоу"

12.15 Х/ф "ЦРУ. Пароль 

"Алекса � 2"

14.30 Х/ф " Юність Петра" 

16.20 Т/с "Закон і порядок. Відділ

особливих справ"

17.25 Т/с "Марш Турецького"

18.25 "Агенти впливу"

19.00 "Свідок"

19.25 Х/ф "Бунт" 

21.30 "Свідок"

22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 

23.00 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

00.00 "Свідок"

00.40 "Маски�шоу"

01.15 "Агенти впливу"

01.50 "Особистий погляд" 

04.05 "Іноземці"

04.40 "Наші"

СТБ

06.00 "Сучасна медицина: Дива та

сенсації"  

06.50 "Вікна�новини"  

07.00 "Бізнес+"

07.05 "Навколо світу"

08.00 "Вікна�новини"  

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Фронт без флангів"

12.30 "Слідство вели" з Леонідом

Каневським 

13.30 "Документальний детектив.

Остання ніч перевертня"  

14.20 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 "Зіркове життя. Зірки та

фанати"  

20.20 "Слідство вели" з Леонідом

Каневським

21.30 Т/с "Кулагін та Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.25 "Нез'ясовно, але факт"  

00.15 Т/с "Секретні матеріали"

01.00 "Вікна�Спорт"

01.20 "Золота скринька"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 М/с "Кордони світу Дігімонів"

09.00 М/с "Школа Бромвельл" 

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Таємні знаки"

13.00 М/с "Мона�вампір" 

13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 

14.00 М/с "Екшн Мен" 

14.30 М/с "Все для дівчат та

хлопчиків" 

15.00 М/с "Зоряний пес" 

15.30 М/с "Лабораторія Декстера" 

16.00 Т/с "Своя команда" 

16.30 "Єралаш"

17.00 Т/с "Тримай мене міцніше" 

18.00 "33 квадратні метри"

18.30 "Таємні знаки"

19.30 "Дом�2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 М/с "Король гори" 

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     

06.25 "24 години"  

06.35 "24 години. Спорт" 

06.40 "24 години. Життя" 

06.50 "Банкнота" 

06.55 "Погода" 

07.00 Сто найбільших відкриттів         

08.00 Дія планети           

09.00 Хіт�парад диких тварин          

10.00 Шоу Опри Уінфрі    

10.55 Жити смачно з Джеймі

Олівером  

11.25 Служба розшуку дітей  

11.30    Спецпроект

12.00 "Світські хроніки"  

12.30 Школа ремонту    

13.55 Передвісники незалежності     

14.55 Няньки дикої природи            

15.30 Підводна одісея Кусто            

16.30 Виклик дикій природі           

17.00 Експедиція навколо світу            

18.00 Хіт�парад диких тварин          

19.00 Дія планети           

20.00 "24 години"  

20.15 Сто найбільших відкриттів         

21.15 Т/с "Прокляті королі"           

22.15 "24 години"  

22.30 "Світські хроніки"  

23.05 Шоу Опри Уінфрі   

00.00 "24 години"  

00.15 "24 години. Життя"  

00.20 "24 години. Спорт"  

00.25 "Банкнота"  

00.35 "Погода"  

00.50 Найсмішніша реклама   

01.20 Сильні світу сього  

01.30 "Світські хроніки"  

01.50 "24 години"  

02.05 "24 години. Життя"  

02.10 "24 години. Спорт"  

02.20 "Банкнота"  

02.25 "Погода"  

02.30 Україна стародавня  

04.10 Спецпроект  

04.35 "Світські хроніки"  

04.50 "24 години"  

05.05 "24 години. Життя"  

05.15 "24 години. Спорт"  

05.20 "Банкнота"  

05.30 "Погода"  

05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”

05.45 Прокидайся з "Україною"

06.30 Події

06.40 Спортивні події

06.45 Погода

06.50 Прокидайся з "Україною"

07.30 Срібний апельсин

08.30 Музичне шоу "Яка то мелодія"

09.00 Т/с "Рідні люди"   

10.00 Шустер Live

11.00 Грошові хвилини

12.00 Т/с "Жінка без минулого"

13.00 Х/ф "Погані хлопці"

15.30 Федеральний суддя

16.30 Події

16.50 Спортивні події

16.55 Погода

17.00 Критична точка

17.30 Музичне шоу "Яка то мелодія"

18.00 Т/с "Рідні люди"

19.00 Події

19.20 Спортивні події

19.25 Погода

19.30 Шустер Live

20.30 Т/с "Жінка без минулого" 

21.30 Х/ф "Полювання Ханта"

23.30 Рикошет

00.00 Концерт

01.30 Нічні розваги

03.30 Події

03.55 Спортивні події

04.00 Погода

04.05 Шустер Live

05.00 Федеральний суддя

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Новини

09.15 Діловий світ

09.20 Аграрна країна

09.30 Новини міжнародні

09.40 Погода 

09.45 Прес�анонс

09.50 Т/с "Запороги" 

10.45 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008. Півфінал.

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Погода 

12.25 Наша пісня

13.05 Книга.ua

13.50 Хай щастить 

14.15 Далі буде... 

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Погода

15.15 Т/с "Генії очима дітей.

Леонардо. Мрії про політ" 

16.10 Індиго

16.35 М/с "Легенди України"

16.45 Д/ф "Суматра. салон краси"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.20 Діловий світ

19.35 Світ спорту

19.45 Погода

20.00 Т/с "Запороги" 

20.55 М/с "Легенди України"

21.00 Новини

21.20 Новини міжнародні

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.50 Погода

21.55 Далі буде... 

22.25 Парламентський день

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Ситуація

01.25 Служба розшуку дітей

01.35 Т/с "Генії очима дітей. Марія

Кюрі. Більше, ніж бачить око" 

02.30 Т/с "Генії очима дітей.

Леонардо. Мрії про політ"

03.25 Концерт Національного

симфонічного оркестру

України

04.15 Х/ф "Провінціалки"

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”

006.10 Т/с "Міс офіс � 4"

07.00 Т/с "Філ з майбутнього"

07.25 "Сніданок з "1+1""

09.30 Т/с "Палаючий лід"

10.20 Т/с "Ворожка"

11.20 "Судові справи. Злочин і кара"

12.20 Т/с "Монтекрісто"

13.20 Т/с "Дочки � матері"

14.30 ТСН

15.00 Т/с "5 хвилин до метро"

16.00 Т/с "Так ніхто не кохав"

17.00 ТСН

17.20 "Судові справи. Злочин і кара"

18.20 Т/с "Ворожка"

19.30 ТСН

20.10 Т/с "Палаючий лід"

21.15 Т/с "Монтекрісто"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Х/ф "Нічого втрачати"

01.10 "Служба розшуку дітей"

01.15 Т/с "Надприродне � 2"

01.55 "Документ"

02.25 ТСН

02.50 Т/с "Затока Доусона � 4"

03.35 Т/с "Дівчата Гілмор � 4"

05.00 ТСН

05.25 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

05.55 "Служба розшуку дітей"

ІНТЕР

06.00 Новини

06.10 "Гід країнами світу�2".

Середній захід США 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

СЕРЕДА

3 вересня

ЧЕТВЕР

4 вересня
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08.10 "Ранок з Інтером" 

08.50 Т/с "Каменська�3" 

09.50 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Шпекачки 

13.10 Т/с "Любов як любов" 

14.15 Т/с "Полювання на Берію" 

15.25 Т/с "Каменська�3" 

16.30 "Народний суд" 

17.45 Новини

18.00 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

21.35 Т/с "Полювання на Берію" 

22.40 Док. проект "Абакумов.

Падіння наркома" 

23.50 Х/ф "Чорний грім". s

01.40 Т/с "Таємничі шляхи" 

02.30 Телевізійна служба розшуку

дітей 

02.35 Х/ф "Чорний грім" 

04.10 "Позаочі" 

04.55 Т/с "Таємничі шляхи" 

05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV

06.05 Факти

06.20 Ділові факти

06.25 Погода

06.30 300 сек/год

06.40 М/с "Екшн�мен"

07.05 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 "Агент національної

безпеки"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.50 Про�Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Бандитський Петербург�

9: Голандський пасаж"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Т/с "Анатомія Грей�3"

13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

14.55 Х/ф "Сапери"

15.55 Про�Ziкаве.ua

16.35 Т/с "Бандитський Петербург�9:

Голандський пасаж"

17.35 Т/с "Агент національної

безпеки"

18.45 Факти. Вечір

19.05 Спорт

19.20 Надзвичайні новини

19.35 Максимум щодня

19.50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

21.00 Х/ф "Сапери"

22.25 Надзвичайні новини 

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Бетмен назавжди". s

01.30 Факти

01.45 Спорт

01.55 Погода

02.00 "Нічна спокуса". Інтерактив

03.30 Т/с "Кістки�3"

04.35 Х/ф "Грішна інтрига". s

ТРК “КИЇВ”

06.00 Музична програма 

06.20 У центрі уваги 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини

07.20 Свіжа преса 

07.30 Новини ПРО 

07.40 Бізнес�ситуація 

07.50 Мультфільми 

08.00 Vip�стажер 

08.25 Столиця 

09.00 Новини

09.20 Свіжа преса 

09.25 У центрі уваги 

10.00 Т/с "Вовчиця" 

11.00 Т/с "Зцілення коханням" 

12.00 Новини 

12.10 Х/ф "Без сім'ї" 

13.50 Від партнерства � до успіху

14.00 Т/с "Гра в кохання" 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Медицина з І.Трухачовою 

16.20 У центрі уваги 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні детективи"

17.50 Навчайся з нами 

18.05 Столиця 

18.50 Т/с "Зцілення коханням"

19.50 Міська варта 

20.00 Новини

20.25 Т/с "Вовчиця" 

21.20 В гостях у Д.Гордона.

В.Меншов 

22.20 Вечірня кава 

22.50 Міська варта 

23.00 Новини

23.20 Свіжа преса 

23.25 Новини ПРО 

23.35 Медицина з І.Трухачовою 

23.45 Медичні детективи 

00.15 Музична програма 

00.35 Х/ф "Без сім'ї" 

02.00 В гостях у Д.Гордона.

В.Меншов 

03.00 Новини

03.25 Свіжа преса 

03.30 У центрі уваги 

04.00 Вечірня кава 

04.30 Столиця 

05.15 Т/с "Гра в кохання"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Моя американська

нянька"  

06.30 М/с "Годзилла"  

06.55, 07.30, 08.35 "Підйом"

07.00 М/с "Ульотні сновиди"

08.00 Т/с "Триматися до кінця"  

09.00 Х/ф "P.S. Я люблю тебе" 

11.45 Т/с "Дембельский альбом"  

12.45 Т/с "Друзі"  

13.30 Репортер

13.35 М/с "Дак Доджерс"  

13.55 М/с "Поліцейська академія" 

14.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

14.55 Teen Time

15.00 Т/с "Плетуха"   

15.50 Teen Time

15.55 Т/с "Друзі"

16.55 Т/с "Ранетки"   

17.55 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Дембельский альбом" 

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.25 Т/с "Щасливі разом" 

22.25 Х/ф "Молодята"  

00.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

00.55 Репортер

01.10 Спортрепортер

01.15 Погода

01.20 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 

02.10 Зона ночі

02.15 Невідома Україна

04.05 Зона ночі Культура

04.10 Цикл. Історія кіно України 

04.55 Замок в Олесько

05.05 Зона ночі Культура

05.10 Золоте намисто України

05.50 Лучеськ великий на Стиру

06.00 Зона ночі

НТН

06.00 "Переможний голос

віруючого"

06.30 Х/ф "Два довгі гудки в тумані" 

08.00 М/ф "Джим і Джем"

08.15 М/ф "Івон із Юкона"

08.45 "Свідок"

09.20 Т/с "CSІ. Маямі" 

10.25 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

11.30 "Маски�шоу"

12.15 Х/ф "Бунт"

14.40 Х/ф "На початку славних

справ" 

16.20 Т/с "Закон і порядок. відділ

особливих справ"

17.25 Т/с "Марш Турецького"

18.25 "Агенти впливу"

19.00 "Свідок"

19.25 Х/ф "Кращі з кращих�4" 

21.30 "Свідок"

22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 

23.00 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

00.00 "Свідок"

00.40 "Маски�шоу"

01.15 "Агенти впливу"

01.50 "Особистий погляд" 

04.05 "Іноземці"

04.40 "Наші"

СТБ

06.00 "Сучасна медицина: Дива та

сенсації" 

06.50 "Вікна�новини"  

07.00 "Бізнес+"

07.05 "Навколо світу"

08.00 "Вікна�новини"  

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Фронт за лінією

фронту"

12.40 "Слідство вели" з Леонідом

Каневським

13.40 "Документальний детектив.

Конвейер смерті"  

14.25 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. Любов

Успенська"  

20.10 "Слідство вели" з Леонідом

Каневським

21.30 Т/с "Кулагін та Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.25 "Паралельний світ"

00.05 Т/с "Секретні матеріали"

01.05 "Вікна�Спорт"

01.20 "Золота скринька"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 М/с "Кордони світу Дігімонів"

09.00 М/с "Школа Бромвель" 

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Таємні знаки"

13.00 М/с "Мона�вампір" 

13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 

14.00 М/с "Екшн Мен" 

14.30 М/с "Все для дівчат та

хлопчиків" 

15.00 М/с "Зоряний пес" 

15.30 М/с "Лабораторія Декстера" 

16.00 Т/с "Своя команда" 

16.30 "Єралаш"

17.00 Т/с "Тримай мене міцніше" 

18.00 "33 квадратні метри"

18.30 "Таємні знаки"

19.30 "Дом�2"

20.30 "Вечірній мультик"

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 М/с "Король гори" 

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     

06.25 "24 години"  

06.35 "24 години. Спорт" 

06.40 "24 години. Життя" 

06.50 "Банкнота" 

06.55 "Погода" 

07.00 Сто найбільших відкриттів          

08.00 Дія планети           

09.00 Хіт�парад диких тварин          

10.00 Шоу Опри Уінфрі    

10.55 Жити смачно з Джеймі

Олівером  

11.30 Спецпроект   

12.00 "Світські хроніки"  

12.30 Школа ремонту     

14.00 Красень Київ  

14.20 36 паралель. Токіо  

14.55 Няньки дикої природи           

15.30 Підводна одісея Кусто            

16.30 Виклик дикій природі           

17.00 Експедиція навколо світу            

18.00 Хіт�парад диких тварин          

19.00 Дія планети           

20.00 "24 години"  

20.15 Це могло статися тут          

21.15 Т/с "Прокляті королі"           

22.15 "24 години"  

22.30 "Світські хроніки"  

23.05 Шоу Опри Уінфрі   

00.00 "24 години"  

00.15 "24 години. Життя"  

00.20 "24 години. Спорт"  

00.25 "Банкнота"  

00.35 "Погода"  

00.50 Найсмішніша реклама   

01.20 Сильні світу сього  

01.30 "Світські хроніки"  

01.50 "24 години"  

02.05 "24 години. Життя"  

02.10 "24 години. Спорт"  

02.20 "Банкнота"  

02.25 "Погода"  

02.30 Україна стародавня  

04.05 Спецпроект  

04.35 "Світські хроніки"  

04.50 "24 години"  

05.05 "24 години. Життя"  

05.15 "24 години. Спорт"  

05.20 "Банкнота"  

05.30 "Погода"  

05.35 Найсмішніша реклама   

ТРК “УКРАЇНА”

05.45 Прокидайся з "Україною"

06.30 Події

06.40 Спортивні події

06.45 Погода

06.50 Прокидайся з "Україною"

07.30 Срібний апельсин

08.30 Музичне шоу "Яка то мелодія"

09.00 Т/с "Рідні люди"   

10.00 Шустер Live

11.00 Грошові хвилини

12.00 Т/с "Жінка без минулого"

13.00 Х/ф "Полювання Ханта"

15.00 Щиросерде визнання

15.30 Федеральний суддя

16.30 Події

16.50 Спортивні події

16.55 Погода

17.00 Критична точка

17.30 Музичне шоу 

"Яка то мелодія"

18.00 Т/с "Рідні люди"

19.00 Події

19.20 Спортивні події

19.25 Погода

19.30 Шустер Live

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 Шустер Live

05.00 Федеральний суддя

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Новини

09.15 Діловий світ

09.20 Аграрна країна

09.30 Новини міжнародні

09.40 Погода 

09.45 Прес�анонс

09.50 Т/с "Запороги" 

10.45 Фольк�music

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Погода 

12.25 "Знайдемо вихід"

13.15 "Надвечір'я" 

13.40 Д/ф "Автопортрет на фоні

Всесвіту"

14.15 Аудієнція

14.45 Служба розшуку дітей

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Погода

15.15 Т/с "Генії очима дітей.

Привид Россіні" 

16.10 Прем'єра. Ток�шоу для молоді

"Пазли"

16.35 М/с "Легенди України"

16.45 Д/ф "Надзвичайні медузи"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.20 Діловий світ

19.35 Світ спорту

19.45 Погода

19.55 Фольк�music

20.55 М/с "Легенди України"

21.00 Новини

21.20 Новини міжнародні

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.50 Право на захист

22.15 Екіпаж

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Ситуація

01.40 Служба розшуку дітей

01.50 Екіпаж

02.15 Т/с "Генії очима дітей.

Привид Россіні" 

03.05 Д/ф "Суматра. салон краси"

04.00 Служба розшуку дітей

04.10 Концерт Національного

симфонічного оркестру

України

05.00 Право на захист

05.20 "Надвечір'я" 

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”

06.10 Т/с "Міс офіс � 4"

07.00 Т/с "Філ з майбутнього"

07.25 "Сніданок з "1+1""

09.30 Т/с "Палаючий лід"

10.20 Т/с "Ворожка"

11.20 "Судові справи. Злочин і кара"

12.20 Т/с "Монтекрісто"

13.20 Т/с "Дочки � матері"

14.30 ТСН

15.00 Т/с "5 хвилин до метро"

16.00 "Без табу"

17.00 ТСН

17.20 Х/ф "Гастролер"

19.30 ТСН

20.10 Т/с "Палаючий лід"

21.15 "100% Україна"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Х/ф "Рабство"

01.30 Х/ф "Без їхньої згоди"

03.00 ТСН

03.25 Х/ф "Рабство"

05.15 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

05.55 Мультфільм

ІНТЕР

06.00 Новини

06.10 "Гід країнами світу�2".

Китайський квартал 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

08.50 Т/с "Каменська�3" 

09.50 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Томатна паста 

13.10 Т/с "Любов як любов" 

14.15 Т/с "Полювання на Берію" 

15.25 Т/с "Каменська�3" 

16.25 "Народний суд" 

17.40 Новини

17.55 "Ключовий момент" 

18.55 Т/с "Вогонь кохання" 

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "І все�таки я кохаю..." 

22.55 Творчий вечір Л. Дєрбєньова  

01.05 Х/ф "Безмовний гнів". s

02.45 "Знак якості" 

03.25 "Ключовий момент" 

04.15 Х/ф "Безмовний гнів" 

05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV

06.05 Служба розшуку дітей

06.10 Факти

06.25 Ділові факти

06.30 Погода

06.40 300 сек/год

06.45 М/с "Екшн�мен"

07.10 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 "Агент національної

безпеки"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.55 Про�Ziкаве.ua

11.35 Т/с "Бандитський Петербург�

9: Голандський пасаж"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Т/с "Анатомія Грей�3"

13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�6"

14.55 Х/ф "Сапери"

16.00 Про�Ziкаве.ua

16.35 Х/ф "Бетховен�3"

18.45 Факти. Вечір

19.05 Спорт

19.20 Надзвичайні новини

19.50 Максимум в Україні

20.20 Ти не повіриш!

21.20 Чудо�люди

22.00 "Українці Афігенні".

Аналітично�гумористична

програма

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Голі та смішні

00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду

00.45 Х/ф "Людожер". s

02.40 Факти

02.55 Спорт

03.00 Погода

03.05 Х/ф "Під замком". s

04.50 Х/ф "Іжа для душі". s

ТРК “КИЇВ”

06.00 Музична програма 

06.20 У центрі уваги 

06.50 Міська варта 

07.00 Новини

07.20 Свіжа преса 

07.30 Новини ПРО 

07.40 Економічний вісник 

07.50 Мультфільми 

08.00 Сім'я від А до Я 

08.25 Столиця 

09.00 Новини

09.20 Свіжа преса 

09.25 У центрі уваги 

10.00 Т/с "Вовчиця"

11.00 Т/с "Зцілення коханням"

12.00 Новини 

12.10 Тиждень моди 

12.35 Споживач

13.10 Чорний квадрат 

13.45 Мультфільми 

14.00 Розширене засідання

виконавчого органу Київради 

15.00 Новини 

15.10 Т/с "Шторм" 

16.05 Медицина з І.Трухачовою 

16.20 У центрі уваги 

17.00 Новини 

17.15 Д/с "Медичні детективи"

17.50 Бізнес � лабіринт

18.05 Столиця 

18.50 Т/с "Зцілення коханням"

19.50 Міська варта 

20.00 Новини

20.25 Т/с "Вовчиця"

21.20 Антологія тварин  

21.50 Чорний квадрат 

22.20 Четверта влада 

22.50 Міська варта 

23.00 Новини

23.20 Свіжа преса 

23.25 Новини ПРО 

23.35 Медицина з І.Трухачовою 

23.45 Медичні детективи 

00.15 Музична програма 

00.35 Розширене засідання

виконавчого органу Київради 

01.45 Антологія тварин  

02.15 Чорний квадрат 

03.00 Новини

03.25 Свіжа преса 

03.30 У центрі уваги 

04.00 Четверта влада 

04.30 Столиця 

05.05 Х/ф "Виборзька сторона"

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Служба розшуку дітей

06.05 Т/с "Моя американська

нянька" 

06.30 М/с "Годзилла" 

06.55, 07.30, 08.35 "Підйом"

07.00 М/с "Ульотні сновиди"

08.00 Т/с "Триматися до кінця"  

09.00 Х/ф "Молодята"   

11.05 Т/с "Дембельский альбом" 

12.10 Т/с "Друзі" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Дак Доджерс"

13.55 М/с "Поліцейська академія" 

14.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

14.55 Teen Time

15.00 Т/с "Плетуха"  

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Друзі" 

16.55 Т/с "Ранетки"  

17.55 Т/с "Щасливі разом" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Дембельский альбом" 

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.25 Т/с "Щасливі разом"    

22.20 Тільки правда?

23.15 Камеді клаб. Україна

00.20 Щоденник Фабрики зірок � 2

00.55 Репортер

01.10 Спортрепортер

01.15 Погода

01.20 Х/ф "Кіборг" 

02.45 Зона ночі

02.50 Невідома Україна

04.40 Зона ночі Культура

04.45 Репресована культура 

05.25 Зона ночі Культура

05.30 У кожній професії є музика

05.40 Дерево під вікном

06.10 Каплиця Боімів

06.25 Зона ночі

НТН

06.00 06.00 "Переможний голос

віруючого"

06.30 Х/ф "Хроніка пікіруючого

бомбардувальника"

08.05 М/ф "Івон із Юкона"

08.45 "Свідок"

09.20 Т/с "CSІ. Маямі" 

10.25 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

11.35 "Маски�шоу"

12.20 Х/ф "Кращі з кращих�4"

14.35 Х/ф "На початку славних

справ" 

16.20 Т/с "Закон і порядок. відділ

особливих справ"

17.25 Т/с "Марш Турецького"

18.30 Спецпроект "Найвідоміші

українські маніяки"

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Пірати ХХ століття" 

21.30 "Свідок"

22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 

23.00 "Речовий доказ"

23.30 "Свідок" 

00.00 Т/с "Закон і порядок.

Злочинні наміри"

01.05 "Маски�шоу"

01.35 Спецпроект "Найвідоміші

українські маніяки"

02.00 "Речовий доказ"

02.25 "Особистий погляд"

04.00 "Іноземці"

04.35 "Наші"

СТБ

06.00 "Сучасна медицина: Дива та

сенсації"  

06.50 "Вікна�новини"  

07.00 "Бізнес+"

07.05 "У пошуках пригод"  

08.00 "Вікна�новини"  

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Фронт в тилу ворога" 

12.05 "Слідство вели" з Леонідом

Каневським

13.05 "Моя правда. Любов

Успенська"  

14.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 

15.00 Т/с "Комісар Рекс"

17.00 "Вусолапохвіст"  

17.45 "Вікна�новини"  

17.55 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика"

20.00 Національне талант�шоу

"Танцюють всі!"

22.00 "Вікна�Новини"

22.20 Х/ф "Вовкодав". s

00.50 "Вікна�Спорт"

01.00 "Документальний детектив.

Біг по лезу"  

01.35 "Золота скринька"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 М/с "Кордони світу Дігімонів"

09.00 М/с "Школа Бромвел" 

09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Таємні знаки"

13.00 М/с "Корнель і Берні" 

13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 

14.00 М/с "Екшн Мен" 

14.30 М/с "Все для дівчат та

хлопчиків" 

15.00 М/с "Зоряний собака" 

15.30 М/с "Лабораторія Декстера" 

16.00 Т/с "Своя команда" 

16.30 "Єралаш"

17.00 Т/с "Тримай мене міцніше" 

П’ЯТНИЦЯ

5 вересня
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18.00 М/с "Король гори" 

18.30 "Містика зірок"

19.30 "Дом�2"

20.30 "Вечірній мультик"

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2". Спецвипуск

00.00 "Дивись, хто прийшов!"

00.30 М/с "Король гори" 

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 "24 години. Життя" 

06.40 "Банкнота" 

06.45 "Погода" 

07.00 Гранична швидкість           

08.00 Народжені вбивати             

09.00 Х/ф "Імперія"           

10.00 Шоу Опри Уінфрі 

10.55 Жити смачно з Джеймі

Олівером     

11.30 СвітОгляд 

11.55 "Світські хроніки" 

12.15 Школа ремонту 

13.05 Спецпроект  

13.55 Боспорське царство  

14.55 Друзі тварин           

15.30 Світ навколо нас             

16.30 Вулиця Лемурів           

17.00 Т/с Таємничий острів             

18.00 Хіт�парад диких тварин           

19.00 Народжені вбивати             

20.00 "24 години"  

20.15 Гранична швидкість           

21.15 Х/ф "Імперія"           

22.15 "24 години"  

22.30 Х/ф "Імперія"           

23.25 П'ятий вимір           

00.30 "Світські хроніки"  

00.50 "24 години"  

01.10 "24 години. Життя"  

01.15 "24 години. Спорт"  

01.20 "Банкнота"  

01.25 "Погода"  

01.30 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 

04.20 "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 Прокидайся з "Україною"

06.30 Події

06.40 Спортивні події

06.45 Погода

06.50 Прокидайся з "Україною"

07.30 Срібний апельсин

08.30 Музичне шоу "Яка то мелодія"

09.00 Т/с "Рідні люди"    

10.00 Шустер Live

11.00 Грошові хвилини

12.00 Т/с "Жінка без минулого"

13.00 Х/ф "Приморський бульвар"

15.40 Федеральний суддя

16.30 Події

16.50 Спортивні події

16.55 Погода

17.00 Критична точка

17.30 Музичне шоу "Яка то мелодія"

18.00 Т/с "Рідні люди"

19.00 Події

19.20 Спортивні події

19.25 Погода

19.30 Жіноче шоу "Гірка правда"

20.30 Т/с "Жінка без минулого"

21.30 Шустер Live

01.00 Критична точка

01.30 Нічні розваги

03.30 Події

03.55 Спортивні події

04.00 Погода

04.05 Х/ф "Приморський бульвар"

05.00 Федеральний суддя

05.45 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода 

09.10 Прес�анонс

09.20 Хто в домі хазяїн?

09.50 Вихідні по�українськи

10.15 Рейс

10.35 Європейський вибір

10.55 Погода 

11.00 Кордон держави 

11.20 Король професії  

11.35 Чотири стіни

12.00 Аграрна країна. Підсумки

12.25 Погода 

12.30 Зелений коридор

12.55 3 х 4. Найкумедніше домашнє

відео 

13.50 Парламент

14.35 Погода 

14.45 Наша пісня

15.30 Книга.ua

16.20 Кіно.ua

16.55 Футбол. Чемпіонат

України.Прем'єр�ліга.

"Металург"(Донецьк)�

ФК"Львів" 

17.50 Погода 

19.00 Д/ф "Соловецька проща"

19.35 Х/ф "Камінний хрест" 

21.00 Новини 

21.25 Світ спорту

21.35 Погода

21.40 Що? Де? Коли?

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Експерти дозвілля

01.55 Служба розшуку дітей

02.05 Х/ф "Камінний хрест" 

03.25 Х/ф "По�модньому" 

04.35 Служба розшуку дітей

04.45 Аудієнція

05.15 Хто в домі хазяїн?

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”

06.10 Т/с "Міс офіс � 4"

06.35 МультФільм "Літаючий

будинок"

07.05 Т/с "Філ з майбутнього � 2"

08.00 "Без табу"

09.00 "Хто там?"

10.00 "Світське життя"

11.00 "100% Україна"

12.10 Т/с "Тато на всі руки"

13.10 Х/ф "Флінстоуни � 2"

15.00 "Найрозумніший"

17.00 "Криве дзеркало"

19.30 ТСН

20.10 Супершоу "Танцюю для тебе"

00.10 Х/ф "Мисливці за привидами"

02.05 Х/ф "Ніндзя з Беверлі Хіллз"

03.35 Х/ф "Заповітна мрія"

05.00 Х/ф "Кощій безсмертний"

ІНТЕР

06.00 Дискавері 

07.35 Творчий вечір Л. Дєрбєньова   

09.40 "Доки всі вдома" 

10.25 Кулінарне шоу "Картата

потата"  

11.10 Комфорт�шоу "Квадратний

метр" 

12.00 "Модний вирок" 

13.00 "Позаочі". В.Кличко 

14.00 "Останні 24 години. С.Бодров" 

15.15 Шоу "Дві зірки" 

18.00 Док.проект "Її сльозам Москва

повірила" 

18.55 "Службовий романс" 

20.00 "Подробиці" 

20.25 Т/с "І все�таки я кохаю..."

22.50 Х/ф "Будинок біля озера". s

00.50 "Модний вирок" 

01.45 "Позаочі". В.Кличко 

02.35 "Знак якості" 

03.45 "Ключовий момент" 

05.20 М/с "Том і Джеррі�3"

ICTV

06.40 Факти

06.55 Погода

07.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду

07.35 Погода

07.45 Т/с "Богун"

08.50 Клуб колишніх дружин

09.55 Т/с "Леся+Рома"

10.45 Хвилина слави

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Квартирне питання

13.50 Галілео. Найкраще

14.15 Х/ф "Ясон і аргонавти"

16.10 Х/ф "Політ Фенікса"

18.45 Факти. Підсумок дня

18.55 Спорт

19.00 Х/ф "V" � означає вендета"

21.35 Х/ф "Бій з тінню"

00.10 Х/ф "Просто друзі". s

02.10 "Нічна спокуса". Інтерактив

03.40 Х/ф "Амістад". s

ТРК “КИЇВ”

07.00 Новини

07.20 Мульти�буки 

08.05"Клуб Суперкниги"

08.30 Досягти мети 

08.50 Корисна розмова 

09.00 Про сім'ю 

09.20 Споживач 

09.55 Д/с "Велика мандрівка"

10.25 Дім живих історій 

11.00 Музична програма 

11.30 Мульти�буки 

12.00 Сім'я від А до Я 

12.25 Університет Культури�новий

формат 

13.35 Антологія тварин 

14.00 Друга половина 

14.45 Навчайся з нами 

15.05 Медицина топ 5 

15.25 Молодіжна телевізійна служба

15.55 Vip�стажер 

16.15 Мульти�буки 

16.50 Концерт  Руслани "Амазонка" 

18.25 Х/ф "Зірка та смерть Хоакіна

Мурьєти"

20.00 Новини 

20.20 Світ кіно з О.Сумською 

20.35 Х/ф "Городяни"

22.10 Шанс 

23.30 Полігон 

00.00 Шанс�Models

00.55 Д/с "Велика мандрівка"

01.20 Х/ф "Зірка та смерть Хоакіна

Мурьєти" 

03.00 Новини 

03.20 Мульти�буки 

03.50 Антологія тварин 

04.20 Молодіжна телевізійна служба 

05.00 Світ кіно з О.Сумською 

05.15 Х/ф "Городяни"

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф "Обережно, свекруха" 

08.00 Х/ф "Діти � шпигуни" 

09.35 Корисна площа

10.40  Кулінарна програма

11.15 ПроFаshіоn

12.15 Будинок закритий на ремонт

13.15 ЖЗЛ

14.15 М/Ф "Підвідна братва"   

16.10 Х/ф "Коти проти собак" 

18.05 Х/ф "Доктор Дуллітл"  

20.00 Х/ф "Посейдон". s   

22.00 Фабрика зірок � 2

23.55 Спортрепортер

00.05 Х/ф "Доміно". s

02.30 Зона ночі

02.35 Невідома Україна

04.30 Зона ночі Культура

04.35 Слово і зілля

НТН

06.00 "Маски�шоу"

06.30 "Блага звістка з Ріком

Ренером"

07.00 "Голос перемоги"

07.25 Х/ф "Капітан Фракас" 

08.50 М/ф "Оггі та кукарачі"

10.10 "Маски�шоу"

10.50 Х/ф "Король сноуборду.

Найекстремальніший примат"

12.50 Х/ф "Це було в Пенькові" 

15.00 Х/ф "Пірати ХХ століття"

17.00 Т/с "Суто англійські вбивства"

19.15 Х/ф "Джеймс Бонд. Діаманти

назавжди"

21.55 Х/ф "Гарний злодій"

00.15 Х/ф "Жриця смерті"

01.50 "Особистий погляд" 

03.00 "Наші"

03.50 "Іноземці"

04.25 "Речовий доказ"

СТБ

05.00 "Коли хірурги залишають

інструменти всередині"

05.50 М/ф "В гостях у гномів" 

07.30 "У пошуках пригод"  

08.25 "Еники�беники"

09.00 "Їмо вдома"  

10.10 "Вусолапохвіст"  

10.50 Наші улюблені мультфільми.

"Ну, погоди!" 

12.20 "Анекдоти"

13.05 Національне талант�шоу

"Танцюють всі!"

15.05 Х/ф "Як три мушкетери" 

18.00 "Неймовірні історії кохання"

19.00 Х/ф "Операція "И" та ішні

пригоди Шурика" 

21.15 "Операція "И". Невідома

версія"  

22.15 "Зіркове життя. Зірки та

фанати"  

23.15 "Моя правда. Любов

Успенська"  

00.10 "Нез'ясовно, але факт"  

01.15 Х/ф "Убити дракона"

03.20 "Золота скринька"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 Програма для дітей 

"Марві Хаммер"

09.00 Ретро�мультик

09.30 Т/с "Мурашки по шкірі" 

10.30 Т/с "Зірки" 

11.30 "Дивись!"

12.00 "Танці без правил"

13.00 "Заборонена зона"

14.00 "Єралаш"

14.30 Т/с "Троє зверху�2"

15.00 М/с "Нова сімейка Адамсів"

16.00 "Продавці страху"

17.00 "Фактор страху"

18.00 Т/с "Альфред Хічкок

представляє"

18.30 "Наші рекорди"

19.30 "Дом�2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Заборонена зона"

22.00 "Сміх без правил"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2". Спецвипуск

00.00 М/с "Манускрипт ніндзя" 

00.30 М/с "Шкільні війни" 

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  

06.40 "24 години. Спорт"  

06.45 "24 години. Життя"  

06.50 "Погода"  

06.55 36 паралель. Токіо  

07.30 Зелена варта  

08.30 Магія краси  

09.00 Дія планети           

10.00 Школа ремонту    

11.00 За сім морів  

11.30 Сильні світу сього  

12.00 Ніс королеви            

14.00 Маленька людина             

15.00 Створення досконалості            

16.00 Експедиція навколо світу            

17.00 Як прожити довше?           

18.00 Дія планети           

19.00 Таємне життя Леонардо Да

Вінчі         

21.00 Х/ф "Якби я був багатим"           

23.05 Бенедикт ХVI Папа Йозеф          

00.05 "24 години. Світ"  

00.25 Найсмішніша реклама    

01.00 Україна стародавня  

04.50 Зелена варта 

05.20 Сильні світу сього  

05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Шустер Live

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"  

15.00 Шоу "Ати�бати готувати"

16.00 Щиросерде визнання

16.30 Суботній вечір. Концерт

19.00 Події

19.45 Т/с "Спецназ"

20.45 Т/с "Диверсант" 

22.30 Життєві сенсації

23.15 Х/ф "Герой" 

01.15 Нічні розваги

03.30 Події

03.55 Спортивні події

04.00 Погода

04.05 Х/ф "Приморський бульвар"

05.30 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Погода 

09.20 Доки батьки сплять. Крок до

зірок

09.55 Ігри Чемпіонів 

10.25 Т/с "Таємничий острів" 

11.00 Муз. ua

11.35 Нова армія

12.05 Погода 

12.15 3 х 4. Найкумедніше

домашнє відео 

12.45 Здоров'я 

13.50 Погода 

14.00 "Знайдемо вихід"

14.50 Українське село

15.15 Благовісник

15.50 Богатирські ігри

16.40 Х/ф "Олекса Довбуш" 

18.10 Діловий світ. Тиждень

18.50 Погода 

19.00 Національний відбір дитячого

пісенного конкурсу

Євробачення�2008. Фінал

21.00 Новини

21.10 Погода

21.20 Д/ф "Собор на крові"

22.00 Наш футбол

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей

01.25 Х/ф "Олекса Довбуш" 

02.50 Х/ф "Ну, ти й відьма!" 

04.35 Служба розшуку дітей

04.45 Д/ф "Автопортрет на фоні

Всесвіту"

05.15 Благовісник

05.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”

06.10 МультФільм "Літаючий

будинок"

07.00 "Ближче до зірок"

08.00 Бокс по�справжньому. Стівен

Лувано � Маріо Сантьяго

09.00 "Лото�забава"

10.00 М/с "Пригоди ведмедиків

гаммі � 3"

10.30 "Караоке  на Майдані"

11.30 Супершоу "Танцюю для тебе"

15.15 "Найрозумніші дорослі ігри"

17.20 Т/с "Не краса по�

американськи"

19.30 ТСН

20.20 Х/ф "Рембо � 4"

22.15 "Світське життя"

23.15 Х/ф "Скафандр і метелик"

01.40 Х/ф "Рембо � 4"

03.00 Х/ф "Скафандр і метелик"

04.45 Х/ф "Дiти капiтана Гранта"

ІНТЕР

06.00 "Дискавери" 

07.15 Док. проект "Ясон і

аргонавти" 

08.25 "Городок" 

08.55 "Службовий романс" 

10.00 "Україна, вставай!" 

10.40 Х/ф "Острів головорізів" 

13.15 Т/с "І все�таки я кохаю..."

18.00 Х/ф "Піщаний дощ" 

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Т/с "Громови. Будинок надії" 

23.05 Х/ф "Майкл Клейтон". s

01.40 "Подробиці тижня" 

02.25 Х/ф "Майкл Клейтон" 

04.25 М/с "Детектив Друппі" 

05.30 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV

06.15 Факти

06.30 Погода

06.35 Т/с "Альф"

07.05 Погода

07.10 Х/ф "Політ Фенікса"

09.25 Анекдоти по�українськи

09.50 Квартирне питання

10.45 Ти не повіриш!

11.40 Галопом по європах�3

12.45 Факти. Світ

12.55 Спорт

13.00 Експедиція до Бермудського

трикутника

13.35 Чудо�люди

14.05 Х/ф "Ясон і аргонавти"

15.55 Х/ф "Бій з тінню"

18.45 Факти тижня 

19.20 Спорт

19.25 Т/с "Леся+Рома"

20.00 Х/ф "Бій з тінню�2: Реванш"

23.00 Х/ф "Гемоглобін". s

00.55 Про футбол

02.10 "Нічна спокуса". Інтерактив

03.40 Х/ф "Найпрудкіший

"Індіан". s

ТРК “КИЇВ”

06.40 Мульти�буки 

07.00 Новини 

07.20 Економічний вісник 

07.50 Російське диво

08.40 Шанс 

09.55 Д/с "Велика мандрівка"

10.25 "Шиканемо"

11.15 Мульти�буки

11.50 Музична програма 

12.20 Золотий гусак 

12.50 Концерт Руслани "Амазонка"

14.25 Резус�конфлікт 

15.15 Брейн� ринг 

16.05 Мульти�буки

16.30 Концерт Мойсеєва "На веки

Ваш"

18.25 Х/ф "Пані з собачкою"

20.00 Новини�тижневник 

20.30 Тиждень моди 

20.55 Світ кіно з О.Сумською 

21.10 Х/ф "Два капітани"

23.00 Новини�спорт�тижневник 

23.20 Медицина топ 5 

23.45 Х/ф "Пані з собачкою" 

01.10 Резус�конфлікт 

01.50 Російське диво

02.35 Золотий гусак 

03.00 Новини�тижневник 

03.30 Новини�спорт�тижневник

03.50 Світ кіно з О.Сумською 

04.05 Х/ф "Два капітани"

05.40 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ

06.20 М/Ф "Підвідна братва"  

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в доктора

08.40 Живчики�старти!

09.10 Руйнівники міфів�3 

10.20 Алло гараж

11.00 Х/ф "Посейдон"  

13.00 Шоуманія 

13.40 Ексклюзив 

14.15 Аналіз крові

15.00 ТV�таблоід

16.05 Тільки правда? 

17.00 Зоряні драми

18.00 Х/ф "Доктор Дуллітл �2" 

19.50 Х/ф "Якщо свекруха монстр". s  

22.00 Шоу "Файна Юкрайна"

22.25 Камеді клаб

23.20 Зірка караоке�2

НТН

06.00 "Маски�шоу" 

07.00 "Повнота радості життя" 

07.40 Х/ф "Капітан Фракас" 

09.10 М/ф "Оггі та кукарачі"

10.30 "Маски�шоу" 

11.10 М/ф "Том і Джеррі"

12.15 Бушидо. Східні єдиноборства 

14.20 Х/ф "Злий дух Ямбуя"

16.30 "Свідок". Дайджест

17.00 Проект Леоніда Парфьонова

"Російська Імперія". Микола І

18.30 Х/ф "Гвардійці короля"

20.40 Х/ф "Бойова бригада"

22.50 Х/ф "Та, що вижила"

00.50 Х/ф "Портрет пристрасті"

02.35 "Особистий погляд" 

03.45 "Наші"

04.35 "Іноземці"

05.05 "Речовий доказ"

СТБ

05.25 "Що ви проковтнули?"

06.15 М/ф "Ілля Муромець" 

06.20 М/ф "Архангельські новели" 

06.35 М/ф "Вершки та корінці" 

06.50 М/ф "Гуси�лебеді" 

07.05 М/ф "Глаша та кікімора"

08.00 "У пошуках пригод"  

09.00 "Їмо вдома"  

10.05 Х/ф "Пригоди Шерлока

Холмса і доктора Ватсона"

14.25 "В пошуках істини. Григорій

Потьомкін. перша жертва

чорного піару" 

15.25 "Документальний детектив.

Смертельна помилка"  

16.00 "Правила життя. Апокаліпсиси"

17.00 "Нез'ясовно, але факт"

18.00 "Паралельний світ"

19.00 "Битва екстрасенсів"

20.00 Х/ф "Лєра"

22.20 Х/ф "Сукня от кутюр"

00.10 "Неймовірні історії кохання"

01.05 Х/ф "На білому катері". s

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 Програма для дітей

"Мандрівник Віпо"

09.00 Ретро�мультик

09.30 М/с "Нова сімейка Адамсів"

10.30 "Поверніть мені маму"

11.30 "Дивись!"

12.00 "Випробування вірності"

12.30 "Заборонена зона"

13.30 "Фактор страху"

14.30 Т/с "Троє зверху�2"

15.00 "Єралаш"

15.30 "Ключі від форту Буайяр"

18.00 Т/с "Альфред Хічкок

представляє" 

18.30 "Танці без правил"

19.30 "Дом�2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Заборонена зона"

22.00 "Убойна ліга"

23.00 "Дивись!"

23.30 "Дом�2". Спецвипуск

00.00 М/с "Ельфійська пісня" 

00.30 М/с "Берсерк" 

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 Зелена варта  

07.20 Красень Київ  

07.35 Магія краси  

08.10 "24 години. Світ"  

08.30 За сім морів  

09.00 Дія планети           

10.00 Школа ремонту    

11.00 Маленька людина             

12.00 Ніс королеви            

14.00 Маленька людина             

15.00 Створення досконалості            

16.00 Експедиція навколо світу          

17.00 Як прожити довше?           

18.00 Дія планети             

19.00 Бенедикт ХVI Папа Йозеф       

20.00 Х/ф "Ель Сід"            

23.40 Сильні світу сього  

00.05 Містична Азія           

01.05 Найсмішніша реклама   

01.40 Україна стародавня  

04.55 Найсмішніша реклама   

05.20 Сильні світу сього 

05.35 Зелена варта

ТРК “УКРАЇНА”

06.30 Події

07.00 Спортивні події

07.05 Погода

07.10 Х/ф "Відьми�близнючки" 

09.00 Події

09.30 Події спорт

09.40 Погода

09.50 Срібний апельсин

10.30 М/с "Качині історії" 

11.00 Суботній вечір. Концерт 

13.00 Т/с "Спецназ" 

14.00 Т/с "Диверсант" 

16.00 Щиросерде визнання

17.00 Футбол. Чемпіонат України.

Прем'єр Ліга. "Арсенал"

(Київ) � "Шахтар" (Донецьк) 

19.00 Події тижня

19.45 Т/с "Диверсант" 

22.20 Футбольний уїк�енд

23.30 Х/ф "Діамантові собаки"

01.30 Нічні розваги

03.30 Події тижня

04.05 Х/ф "Відьми�близнючки"

05.30 Мультфільми

СУБОТА

6 вересня

НЕДІЛЯ

7 вересня
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Про це добре пам'ятають
міські служби ЖКГ. Підбит�
тю проміжних підсумків
була присвячена нарада у
кабінеті міського голови.
"Доповідати щоденно о 17�й
год. про стан підготовки до
опалювального сезону", �
таку вимогу висунув перед
комунальними службами
Тарас Добрівський.  І кон�
кретизував план дій на
останні кілька  тижнів перед
опалювальним сезоном. 
"Прийшов час зробити проб�
ні запуски опалення у садоч�

ках. А от у "Іскорці" ще
необхідно  замінити 10 бата�
рей",� дав розпорядження
міський голова. 

За словами заступника
боярського голови Анатолія
Тахтарбаєва роботи ще три�
вають. Незабаром випробо�
вування  чекають теплотра�
су до котельні "Космос".
Нагадаємо, саме "Космос"
цього року буде обігрівати ті
будинки і квартири, які ще
не перейшли на індивідуаль�
не опалення. Заплановані
переведення на індивідуаль�

не опалення будинків  в
цілому майже завершені.
Щоправда, у будинку по
вул.Білогородській, 51 ще
залишилось  12 квартир,  і у
будинку по вул. Білогородсь�
кій, 134 у 7�ми квартирах
ведуться роботи. З боку
комунальних служб роботи
по заміні газопроводу вико�
нані, залишилось лише замі�
нити стояки. А от поведінка
тих людей, які не перейма�
ються чи буде у них тепло
взимку, принаймні, дивує.
Наприклад, частина меш�
канців по вул. Білогородсь�
ка, 19 наростили борги, і не
збираються їх сплачувати.
Комунальники попереджа�
ють � для таких саботажни�
ків підготовки до опалю�
вального сезону тепла не
буде. Чому пенсіонери, як їм
не важко, можуть вчасно
розраховуватись, а інші, які
заробляють, не вважають за
потрібне сплачувати по
рахункам? Прийде зима, і у
всіх спитає….  

Наталя Ключник

НАБЛИЖАЄТЬСЯ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

� Борги � ось основна при�
чина відключень води у міст, �
коментує ситуацію в.о. дирек�
тора  КП "Боярка � Водока�
нал" Галина  Павліченко. 

� Протягом двох з полови�
ною років ми  гасили заборго�
ваність перед "Обленерго" у
1,5 млн. грн, � підтримує роз�
мову міський голова Боярки
Тарас Добрівський. � Зараз
енергетики вимагають сплату
авансових платежів за вико�
ристання електроенергії. За
серпень поточного року
необхідно сплатити  283 тис.
грн. Рахунки за серпень
виставляються у перших
числах вересня, їх необхідно
сплатити у 5�денний термін,
На жаль, таких коштів у КП
"Боярка � Водоканал"  на сьо�
годнішній день немає.  Підви�
щення тарифів сплати за спо�
житу електроенергію з 52
коп. до �61 коп. теж вплинуло
на ситуацію.  

Щоб забезпечити безпере�
бійне постачання води, ми
провели  зустріч із керівника�
ми "Обленерго", де проінфор�
мували про наше скрутне

становище. Дуже неприємно
було червоніти за тих, хто не
сплачує борги, адже заборго�
ваність боярчан, станом на
10.09.2008р, складає  585
тис. грн.   Погашення, при�
наймні, половини цієї суми
дасть можливість не відклю�
чати воду.   Варто зазначити,
що "Обленерго" з розумінням
ставиться до наших проблем і
планує обмеженість подачі
електроенергії і, відповідно,
подачі води всього на 3 год  на
добу: з 14 год до 17 год. 

Єдиний вихід із ситуації �
погашення боргів  населенням
і своєчасна проплата по
рахункам в подальшому. А
міська рада бере на себе
зобов'язання стратегічно роз�
вивати КП " Водоканал". Від�
так, зараз плануємо створити
на базі цього КП акціонерне
товариство, де б 51 % акцій �
контрольний пакет, який нале�
жав би місту, а 49% � приват�
ний капітал. Адже держава
коштів на реконструкцію мере�
жі водопостачання, заміну труб
водогінних систем не виділяє.

Наталя Ключник 

ЧОМУ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ВОДУ У БОЯРЦІ?

Проблеми міста

Яскравим прикладом
може бути ДНЗ�ЦРД "Дже�
рельце" � один із найкрасиві�
ших і найкращих дитячих
садочків не лише Боярки, а й
Києво�Святошинського райо�
ну. Не дивуйтесь такій катего�
ричності: вона має під собою
цілком реальне підґрунтя. Ось
лише один факт. За підсумка�
ми Вісника ДНЗ відділу освіти
Києво�Святошинської рай�
держадміністрації, "Джерель�
це" вже другий рік поспіль
тримає перше місце серед всіх
дитсадочків району. Які оці�
нюються продовж року аж за
13 критеріями, серед яких �
участь у методичній роботі
району, конкурсі "Кращий
вихователь року", робота з
профілактики дитячої захво�
рюваності, стану матеріально�
технічної бази та ефективно�
сті її використання тощо.

Здавалося б, які проблеми
можуть бути у лідера? Вия�
вляється � є. Тільки от пов'я�
зані вони зовсім не з дошкіль�

нятами. Бо
"Джерельце"
з а л ю б к и
відвідують не
лише старші
підлітки, а й
д о р о с л і .
Щоправда,
п е р е в а ж н о

під покровом ночі...
В кабінеті завідуючої мене

зустрічає господиня � Клавдія
Іллівна Пшонна � та... інспек�
тор дитячої кімнати міліції.
Візит останньої пов'язаний з
найсвіжішим інцидентом: під�
палом 28 серпня двома непов�
нолітніми трьох коліс, зруйну�
ванням ними тераси та інши�
ми "подвигами", після яких не
згадку залишилися биті пляш�
ки. Неповнолітні вандали
потрапили на територію дит�
садка через паркан (що й не
дивно � його й курка пересту�
пить), а на зауваження відре�
агували теж стандартно �
нецензурною лайкою.

Так чому ж облюбували
зайди двір "Джерельця"? На
думку моєї співрозмовниці,
корінь проблеми � в... сусідніх
багатоповерхівках за адресою
Ворошилова, 23 та Вороши�
лова, 26, в дворах яких немає
дитячих майданчиків. На
території дитячого майданчи�

ка будинку
по Вороши�
лова, 23
красуються
міцні й доб�
р о т н і . . .
гаражі � з
муровани�
ми фунда�
ментами та
цегляними
товстелез�
ними стіна�
ми. Звичай�
но ж, вста�

новлені без будь�яких дозво�
лів. Тому діти, яким ніде поді�
тися в рідному дворі, йдуть до
"Джерельця" (на момент мого
візиту на подвір'ї садочка
бавилися три хлопчаки явно
не дитсадівського віку). Пра�
цівники дитсадочка їх ганя�
ють, а батьки, захищаючи
своїх дітей, не тільки сварять�
ся, а й... кидаються камінням!
(На підтвердження останньо�
го Клавдія Іллівна показує акт
судово�медичної експертизи,
адже каменюка влучила саме
в неї!).

З іншого боку, страждають
самі візитери, які бавляться
без нагляду дорослих. Так,

лише цього літа одна дитина,
видряпавшись на альтанку,
впала звідти (не витримав
дах) й зламала ключицю. Ще
один непроханий гість "розва�
жається" зараз в дитячій обла�
сній травматології з відкритим
переломом ноги. Причина
одна: дітям ніде гратися. Але
відсутність дитячих майдан�
чиків � це не проблема дитячо�
го садочка! Батьки ж цього
зрозуміти не хочуть і претен�
дують на шмат території. 

Тож бити на сполох Клав�
дію Іллівну змушує життя.
Нічні візитери ламають аль�
танки й гойдалки, "розпису�
ють" стіни й "мітять" всі
кутки. А ще кожного ранку
двірники знаходять на терито�
рії шприці...

Ще одна проблема "Дже�
рельця"... смердить згарищем
пожежі. В 1999 році в дитса�
дочку згоріли приміщення
однієї групи, які були виділені
для розміщення районної
виконавчої служби. "Минуло
вже 7 років � з болем відзначає
Клавдія Іллівна, � а на пред�
мет капітального ремонту
непридатних до експлуатації
приміщень регулярно виділя�
ються лише... традиційні
обіцянки, які передаються по
естафеті від одного міського
керівника до іншого. І це при
тому, що в дитсадочках міста
катастрофічно не вистачає
місць. Наприклад, "наша"
черга (пані Клавдія показує
на стос заяв в кутку столу)
перевалила за 150 чоловік!
Місця розписані наперед аж
до 2010 року!"

Тому директор дитсадочка
мріє про ремонт. Або хоча б
про те, щоб міськрада нагоро�
дила її садочок... новим пар�
каном. Невже колектив не
заслужив своєю роботою
такого подарунку? Ця скром�
на мрія підкріплена листом на
ім'я міського голови (№57 від
18.06.2008 р.), в якому є й
такі слова: "В зв'язку з тим,
що батьки вимагають забезпе�
чення захисту життя та здоро�
в’я дітей, прошу розглянути
це питання на сесії..."

Та поки що питання лише
загострюється з кожним днем,
гаражі височать неприступни�
ми мурами людської байдужо�
сті, територія дитсадочка
витоптується й нищиться,
люди травмуються...

Прощаючись, проходжу
приміщеннями дитячих груп.
Тут світло, затишно, красиво �
справжнісінький дитячий
рай! Саме "тиха година", тож
маленькі солодко посапують в
своїх ліжечках. Адже тут, все�
редині, вони � в цілковитій
безпеці... А знищені поже�
жею приміщення дивляться
новими вікнами (єдине, на
що спромігся дитсадок, щоб
пустуючі кімнати не перетво�
рилися на бомжацький
готель) на двір�пустку,
милуючись крізь дірку в пар�
кані на переповнені сміттєві
баки в дворі сусідньої багато�
поверхівки, які гордо дихають
смородом серед розкішних 
"стійл" для престижних авті�
вок...

Радислав Кокодзей

ДОРОСЛІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОГО САДОЧКА
Як відомо, дошкільні навчальні заклади створені саме для маленьких дітей. Одне лиш погано:

в своєму дорослому житті їм щодня доводиться вирішувати проблеми зовсім не дитячі...
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Гість Боярки

Ви б бачили, з яким захва�
том змагалися хлопці, щоб
отримати приз з рук цього
всесвітньо відомого українсь�
кого богатиря! Тим більше,
що шанси були абсолютно
рівні у всіх без винятку. Адже
конкурс був зовсім не сило�
вий...

Ледве переступивши поріг
ліцейного клубу, пан Василь
відразу після привітання, ска�
зав:

� Зараз ми будемо спілку�
ватися: ви � задавати питан�
ня, я � відповідати. А автори
найоригінальніших запитань
отримають приз...

Втім, перший приз отри�
мав ліцеїст, який не сказав
жодного слова. Просто за те,
що він виявився... найбіль�
шим серед всіх вихованців.
Та, звичайно ж, футболка
виявилася дещо завеликою:

крім ліцеїста�щасливчика, в
ній помістилася б ще пара�
трійка його товаришів! Зви�
чайно ж, титулований гість
заспокоїв юнака:

Підходящий розмірчик:
буде куди рости! А коли фут�
болка стане замала � сам
призи роздаватимеш...

І посипалися запитання,
немов з торби! От, напри�
клад, чи знаєте ви, наші доро�
гі читачі, чому Василь Віра�
стюк відмовився від участі в
цьогорічному індивідуально�
му Чемпіонаті Світу, який за
тиждень розпочнеться в Калі�
форнії і проходитиме з 15 по
21 вересня? Чи є у Василя
Вірастюка оберег? Чому він
відвідує лише один супермар�
кет в Києві, причому прихо�
дить якраз під закриття?

А військові ліцеїсти це вже
знають! Так само, як і персо�

нальний рецепт Василя Віра�
стюка, як можна побороти
будь�яку проблему. Хто є
трьома найголовнішими пер�
сональними суперниками
найсильнішого чоловіка світу.
А ще � на яке питання не
може відповісти Василь Віра�
стюк і чому? Що він вважає
своїм найвищим досягнен�
ням, яке нове захоплення з'я�
вилося у нього цього літа, яке
обличчя мають суворі реалії
професійного спорту... То ж
давайте і ми приєднаємося до
цієї розмови...

Найперше питання � про
армію. "Коли мені виповнило�
ся 18 і прийшов час йти до
війська. Я хотів служити "по�
справжньому" � в десанті.
Тому й хотів потрапити у нав�
чальний центр. Але мені ска�
зали, що я повинен захищати
прапори своєї держави інак�
ше. Спочатку я потрапив до
звичайної військової частини,
а після прийняття присяги
мене забрали до спортроти.
Так як на той час у спорті я
вже показував непогані
результати: був майстром
спорту і членом збірної Украї�
ни з легкої атлетики (штов�
хання ядра). Там я і прослу�
жив два роки у своєму рідно�
му Івано�Франківську." 

Та й про дитячу мрію свого
гостя не забули поцікавитися
військові ліцеїсти. Почувши
це запитання, Василь Віра�
стюк, здається, трохи розгу�
бився: "Я вже навіть не пам'я�
таю... Мабуть, стати водієм�
далекобійником. Коли ми в
школі писали твори на тему 
"Ким ти хочеш бути?", я зав�
жди писав, що водієм. Тому
що весь час мій батько про�
працював водієм, я багато
їздив з ним і тому не міг доче�
катися того віку, коли я вже
зможу отримати права. Ця
мрія здійснилася в 18 років,
щоправда � частково: права я
отримав, але далекобійником
так і не став..." Зараз найза�
повітнішою мрією Василя
Вірастюка є бажання... бути
здоровим. Не дивуйтесь � тому
є вагомі причини.

Що ж до спорту, то Василь
потрапив до секції завдяки
своєму старшому братові. Ось
як він сам розповідає про це:
"В дитинстві я ні про яку
спортивну кар'єру не думав.
Брат сказав, що мені треба
показатися його тренеру, тому
що "ти таких великих розмі�
рів, що з тобою треба щось

робити". Уявіть: ходив я по
селу, ні про що не думав, і тут
така пропозиція, яка, звичай�
но ж, здалася мені обмежен�
ням моєї свободи, то взяв мене
за шкірку й відвів до тренера.
Так воно якось і пішло..."

Здіймається наступна
рука, і якесь хлопча зацікав�
лено запитує: "А чи займаєть�
ся зараз ваш брат спортом?"
Звичайно, і на це питання
знає відповідь пан Василь.

"Зараз він вже вийшов на
спортивну пенсію, очолює
Івано�Франківське управлін�
ня у справах молоді та спорту.
В 2004 році мій брат був уча�
сником Олімпійських ігор в
Афінах (взагалі він � трьохра�
зовий учасник Олімпійських
ігор, найкращий результат
був в Атланті � шоста пози�
ція). Також він був і залиша�
ється майстром спорту між�
народного класу, протягом 12
років був капітаном збірної
України з легкої  атлетики..."

ДУША РОЗКРИВАЄТЬСЯ 
В ДІАЛОЗІ

Були й інші запитання.
Адже ліцеїсти � народ допи�
тливий, а тому їх цікавить
все�все�все. Наприклад:

Що ви відчували, коли
під час нагородження на
вас дивився весь світ? Коли
ти отримуєш нагороду, будь�
які відчуття практично від�
сутні. Адже всі емоції "пере�
горіли" під час ходу чемпіона�
ту (а це � 2�4 дні надзвичайно
напруженої боротьби � фізич�
ної і психологічної), і ти
настільки виснажений психо�
логічно, що на п'єдесталі
можеш лише посміхатися.

Що ви відчуваєте, коли
вправляєтесь з такими важ�
кими речами? Переважно �
біль. Страшенний біль в кін�

цівці. Здається, що ще трош�
ки � і шкіра просто відділить�
ся від тіла. Адже ручку трима�
єш голою рукою. Цей біль
потрібно просто перетерпіти.
І якщо ти зміг перебороти це
відчуття і себе, то ти � перемо�
жець.

Скільки ще плануєте
залишатися в спорті? Вза�
галі в спорті щось планувати �
це є неправильним. Тому що є
дуже багато нюансів, які від
тебе абсолютно не залежать
або залежать лише частково.
В першу чергу � це стан здо�
ров'я і психічний стан. Трав�
мувався � і ти вже нікому не
потрібний. Тому, якщо здо�
ров'я дозволить, можливо, ще
рік�два, а можливо й п'ять. Я
не можу відповісти на це
питання. Скажу лише, що
бажання є ціла гора. Аби
лише здоров'я було.

Яка країна є вашим най�
головнішим конкурентом?
Найголовніші суперники �
збірна Литви та збірна Росії.
Тим більше скажу вам напе�
ред. Якщо наша команда �
збірна України � 4 рази вибо�
рола звання найсильнішої
нації в світі (останній раз � в
2007 році), то цього року вже
відбувся Чемпіонат Світу в
Криму, і цього року знову ж
таки виграла збірна Литви.
Збірна Росії зайняла ІІ місце,
а ми були третіми."

Яка нагорода була най�
важчою? Та вони всі важкі!
Легких нагород, як і перемог,
не буває!..

Яка країна подобається
вам найбільше? Дійсно, я
багато їздив по світу... Але, де
б я не був, мені завжди
хочеться поїхати додому, зав�
жди тягне в Карпати.

(продовження читайте 

у наступному номері)

9 вересня, в переддень Дня фізкультурника до нашого міста завітав найсильніший чоловік

світу � Василь Вірастюк. Що ж він робив у нас? Проводив конкурс! Переможці якого отрима�

ли від богатиря на згадку про цю зустріч футболки, а всі учасники � дві роти військових ліцеї�

стів�богунівців у повному складі! � власноручний автограф пана Василя...

Останнім часом вся Украї�
на стала свідком того, як
Ваше оточення поставило собі
за мету зруйнувати демокра�
тичну коаліцію та дискредиту�
вати Уряд, приносячи для
цього в жертву демократичні
перетворення в Україні.

Свідомо блокується прий�
няття важливих законів
соціально�економічного спря�
мування, розкручується
"маховик" інфляції, чиняться
перепони будь�яким еконо�
мічним ініціативам Уряду,
направленим на досягнення
суттєвих позитивних зрушень
в економіці країни.

Саме Ви, пане Ющенко,
як Президент країни, несете
повну і безумовну відпові�
дальність за руйнування та
знищення коаліції демокра�
тичних сил.

Розв'язана війна з Урядом,
дискредитація членів Кабіне�
ту Міністрів, блокування
роботи парламенту, знищен�
ня коаліції, фактична відмова
від боротьби з корупцією
поставили країну на межу
катастрофи.

Ми сподіваємось, що Ви,
Вікторе Андрійовичу, знайде�
те в собі сили припинити еска�
лацію конфлікту, забути про
наступні президентські вибо�
ри і повернутися до коаліції
демократичних сил.

Досить міняти парламен�
ти, час зробити все для стабі�
лізації ситуації в країні.

Депутати фракції 
Блоку Юлії Тимошенко 

БМР та члени бюро 
Боярської партійної органі�

зації ВО "Батьківщина"

Політичне звернення

ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАЇНИ!

ПРИЗЕРИ КОНКУРСУ ВІД ВАСИЛЯ ВІРАСТЮКА �

ВІЙСЬКОВІ ЛІЦЕЇСТИ-БОГУНІВЦІ!
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Духовність і культура

Спорт 

Усього 33 хвилини…, а
згадали безліч життів, які
марно втрачені, перенеслись
подумки у той страшний час
1932�1933 років…. Годинник
відбиває відлік часу, і, здаєть�
ся, з ним здригається кожен
листочок у парку Перемоги.
Пам'ять � нескінченна книга,
в якій записано все життя
кожної людини і буття наро�
дів. Та щоб її не приспати,
через 75 років зібралась гро�
мада міста  Боярки, представ�
ники влади міста і району,
депутатського корпусу Бояр�
ської міської ради, ветерансь�
ких і молодіжних організацій
міста, школярі, молодь і усі,
хто не байдужий до людсько�
го горя біля пам'ятного знаку
жертвам Голодомору. Вартою
навкруги пам'ятного знаку
стали ліцеїсти. Ведучі розпо�
чинають: "Історія українсько�
го народу нараховує величез�
ну кількість трагічних сторі�
нок, які ніколи не поглине
морок забуття. До них треба
повертатися ще і ще. Адже
той, хто забуває про історію,
приречений на її повторення.
Народ має право знати і

пам'ятати правду про те, що
десятками років намагалися
вилучити з історичної пам'яті
людей". 

� Сьогодні у Києво�Свято�
шинському районі і в нашому
місті стартує акція "33 хвили�
ни". Знання історії � це запо�
рука розвитку нації держави,
розвитку духовності, історич�
них традицій. Немає жодної
сім'ї, якої б не торкнулось
горе минулого століття 32�33
років. Вічна пам'ять нашим
дідам, прадідам, рідним, які
жили у минулому столітті,
пережили Голодомор. Пам'я�
таймо минуле заради майбут�
нього, � говорив міський голо�
ва  Тарас Добрівський.

� Сьогодні ми згадуємо
наше минуле, все більше і
більше його пам'ятаємо, �
продовжив заступник голови
Києво�Святошинської РДА з
гуманітарних питань Олек�
сандр Лук'янчук.           � Від�
криваються нові сторінки
історії, у якій "білих плям", на
жаль, дуже і дуже багато.
Сьогодні ми зібралися для
того, щоб згадати тих, які
загинули безневинно. На

багатющій українській землі
мільйони людей голодували. І
не один раз у XX столітті.
Сподіваємось, що більше
такого ніколи не повториться. 

� Пом'янімо і пам'ятаймо,
� закликала Ніна Харчук,
заслужений журналіст Украї�
ни, депутат міської ради. У
своїй промові вона розповіла
про історію своєї родини, яка
мусила тікати від голоду з
Вінничини.  "Згадуючи одно�
го � пам'ятаймо про мільйо�
ни", � просила і застерігала: 
"Поки ми будемо будувати
міста на могилах без хрестів �
не буде нам щастя!". 

Число 33 водночас святе і
трагічне. 33 роки тривало
служіння Господа нашого �
Ісуса Христа. 33 року після
його народження сталося
його сходження на Голгофу,
через безневинні муки і
страждання, котрі через 1900
років повторилися на теренах
нашої святої і багатостраж�
дальної української землі.
Вона  пішла на свою � укра�
їнську Голгофу. Про це гово�
рив Настоятель Свято�По�
кровської парафії української

автокефальної православної
церкви м. Боярки священник
Димитрій 

Часточка благодатного
вогню з Єрусалиму, що була
привезена до храму напере�
додні святого воскресіння, із
рук священника Димитрія
тишком�нишком, живим
духовним ланцюжком, від
свічки в свічку, від людини до
людини, від молитви  до
молитви запалила вогник
віри у душах і серцях людей.
Скупа сльоза ховалась в очах
чоловіків, а жінки не сороми�
лись її, адже лихо торкнулось
майже кожної сім'ї українців.

А потім відправляли  па�
нахиду по безневинно заги�

блим жертвам тоталітарного
режиму, клали квіти до
пам'ятного знаку і свічки,
щоб ніколи такий геноцид
проти українського народу не
повторився.

Час гоїть душевні рани,
але цю рану в серці України
загоїти неможливо. Вона зав�
жди буде невгамовним болем
нагадувати про час, коли
тоталітарний режим вів кро�
вопролитну війну із власним
народом. Але життя продов�
жується. "Боже, Україну збе�
режи",  � співали насамкінець
акції Оксана Нурищенко і її
вихованка Тетяна Сарапіна.

Наталя Ключник

Знати правду � означає знати себе. Для поневолення людини достатньо забрати пам'ять про

своє минуле, минуле своїх батьків і дідів. Лише правда про минуле робить людину вільною,

готовою до майбутнього. Правда про геноцид українського  народу ще не до кінця сказана.

Проте, вже є що згадати і передати наступним поколінням, аби пам'ятали. Акція пам'яті

жертв Голодомору 32� 33 років � "33 хвилини", відбулась у суботу, 6 вересня,  в м. Боярка.

ВІД СВІЧКИ В СВІЧКУ, ВІД ЛЮДИНИ ДО ЛЮДИНИ, ВІД МОЛИТВИ ДО МОЛИТВИ

Всього місяць в "Оберізі"
експонуватиметься виставка
декоративно�ужиткового
мистецтва та картин сім'ї
Шипуліних, яка відкрилася
30 серпня � саме напередодні
нового навчального року.

Дмитро Шипулін предста�
вив цілу галерею своїх нових
картин, на більшості з яких,
звичайно ж, � жінки та квіти:
чарівні незнайомки з казко�
вих снів та фантастичних
країн Краси й Любові. Не
знаю як вам, наші шановні
читачі, а особисто мені най�
більше сподобалася картина
"Машка в ромашках", на
якій зображено... Втім, при�
ходьте і дивіться самі.

А його мати � Тетяна
Олександрівна Шипуліна
� є автором не лише
панно, плетених гачком і
"зібраних" на мішковині
в єдине ціле (від чого
вони зовсім не втратили
своєї ніжної чарівності)
та великої колекції також
плетених гачком малень�
ких капелюшків, які
майстриня з задоволен�
ням дарує на згадку. На
виставці представлена
невелика частина колек�
ції ляльок Тетяни Олек�
сандрівни "Український
костюм по регіонам

України". Зокрема, відвідува�
чі виставки можуть на власні
очі побачити, як вдягалися
українці Київщини, Чернігів�
щини, Полтавщини, Гуцуль�
щини, Волинської та Хер�
сонської областей... Як самі
ляльки, так і національне
вбрання для них пані Тетяна
виготовила власноручно.

Ця виставка � чергова пре�
зентація творчості наших
талановитих земляків. Тож
поспішайте її відвідати: поба�
чите багато цікавого. І
обов'язково передавайте при�
віт Машці... 

Виставку вже відвідав
Радислав Кокодзей

Є БЕЗЛІЧ ПРОЯВІВ 
ТАЛАНТУ І МАЙСТЕРНОСТІ...

8 вересня стартували матчі
другого кола міського фут�
больного чемпіонату на "коро�
бочці", право участі в якому
вибороли вісім кращих
команд з вуличного футболу.
Нагадаємо: до групи А входять
"Невгамовні", "Арсенал",
"Перемога", "Буратіно". До
групи Б � "Руйнівники",
"Динамо", "Здоров'я", "Вікто�
рія".  

Перший матч. "Невгамов�
ні" декларували "Перемогу" з
рахунком 10:5. Причому цей
матч того дня був найспокійні�
шим. А потім почалося...  

Перший тайм матчу "Арсе�
нал" � "Буратіно". Рахунок �
3:0. Як і прогнозувалося,
"Арсенал" спокійно знущаєть�
ся зі слабкішого "Буратіно",
який, втім, пручається з усіх
сил і сердито "костиляє" як
своїх, так і чужих гравців. Та
попри всі його потуги м'яч

вперто не хоче лізти у
ворота суперників.
Тож здається, сенсації
не буде... Але такий
перебіг гри "Буратіно"
чомусь не задоволь�
нив. І вже в другому
таймі "Буратіно" у
ворота суперника
"загвинтив" аж 4
голи! Так, саме
"загвинтив", адже те,

що відбувалося на полі, більше
було схоже на американський
футбол чи регбі. Втім, попри
все і наперекір всьому, "Бура�
тіно" таки "вистругав" собі
перемогу з рахунком 3:4. Хто
б міг подумати... Отже,
"Буратіно" святкує, а "Арсе�
нал" намагається зрозуміти,
що ж "підмочило порох в його
порохівниці". Подумати, звіс�
но, час є, а от відігратися �
нема...

Останній матч того дня:
"Динамо" � Вікторія". То був
просто якийсь жах, бійня,
побоїще � дійсно футбол
вуличний! Футболісти впресо�
вували один одного у борти
"коробки", парними колобка�
ми качалися по полю, крича�
ли, сперечалися, раз по раз
утворювали "купу малу",
обурювалися і шалено били...
один одного по ногам! При
цьому гра проходила на шале�

них швидкостях і в напівтем�
ряві (нагадуємо � це був остан�
ній матч), тому суддя далеко
не завжди міг правильно оці�
нити ситуацію і встигнути
вчасно покарати порушників.
Тож найбільше "вигріб" Юрій
Зорнік, почувши багато ціка�
вого (як від гравців, так і від
вболівальників) про себе вза�
галі й про свій зір зокрема...
Та все ж таки "Вікторії" вда�
лося перемогти з рахунком
4:3. Три голи з чотирьох у
ворота динамівців забив Тарас
Добрівський. 

А що ж в районі? Там � теж
чемпіонат! Продовжується.
Приємно, що боярчани не
пасуть задніх, міцно "осідлав�
ши трійку". Зокрема, "Стара
Боярка" перемогла Дмитрівку
� рахунок 3:1 � і разом з
командою Бобриці (кількість
набраних очок у них � однако�
ва) продовжує боротьбу за І
місце в ІІІ лізі чемпіонату Киє�
во�Святошинського району.
ФК Боярка, реабілітувавшись
після поразки, отриманої від
Гостомеля, перемогла Ново�
сілки також з рахунком 3:1.
Тож тепер має всі шанси побо�
ротися за ІІ місце. Сподіваємо�
ся, що хлопці не підведуть. А
поки що � наше традиційне:
"Боярка � вперед!"... 

Радислав Кокодзей

ФУТБОЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ � КОЛО ДРУГЕ. ПОЧАЛОСЯ...



Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор 

Іван Цушко
***

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”. 
***

Загальний тираж 5000 прим.

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но�аналітичний тижневик "На Боярській хвилі"

та щочетверга у той же час � радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

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

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

Погода, анекдоти

Оголошення, реклама

Підприємству м. Боярка на постійну

високооплачувану роботу потрібен 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК

з досвідом роботи по укомплекту�

ванню металевих решіток та мета�

локонструкцій.

Приймаємо замовлення на вигото�

влення кованих виробів.

Звертатись за телефоном: 

8�067�657�91�99

� Скажіть, в чому різниця між

цими телефонами? 

� Різниця між цими телефонами в

тому, що цей � МР3� плейєр, а ось

цей � фотоапарат!

***

У зв'язку з покупкою контрольно�

го пакету "АвтоВАЗа" фірмою 

"Рено" новий автомобіль спільного

підприємства отримає назву 

"Авно". Ведуться переговори про

покупку холдингом і Газу.

***

Дружина в сльозах вимовляє чоло�

вікові: 

� Вже два тижні тверджу тобі, що

мені нічого не треба дарувати на

день народження, а ти все одно

про нього забув.

***

� Кохана, чому ти завжди робиш

фрикадельки різних розмірів? 

� Щоб урізноманітити твоє харчу�

вання, коханий.

***

� Ти хто? 

� Кінь. 

� А чого прийшов? 

� Я ще у вас не валявся.

***

Клієнт � офіціантові: 

� У вас знайдеться що�небудь пере�

кусити? 

� Шматок мідного дроту Вас влаш�

тує?

***

� Які заходи ви приймаєте для

профілактики інфекції? 

� Спочатку ми кип'ятимо воду. 

� Добре. А потім? 

� Ми її фільтруємо. 

� Чудово. А що ви з нею робите далі? 

� А далі, щоб не ризикувати, ми

п'ємо пиво...

Втрачений технічний паспорт на автомобіль "CHERY" Amylet

SQR 7162�20, рік випуску 2007, ідентифікаційний № LVVDA

11A 68 D 022753 на ім'я Шахрая Максима Володимировича,

вважати недійсним.
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