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Прийміть найщиріші вітання з

нагоди професійного свята � Дня

залізничника!

Щоденною кропіткою працею

багатьох поколінь плекалася і

тепер примножується трудова

слава колективів залізничників

усієї України.

І сьогодні ви робите все заради

збереження і подальшої розбудови

транспортного конвейєра, стабілі�

зації у справі перевезення па�

сажирів і господарських ванта�

жів, технічно�економічного підне�

сення  галузі.

Ми шануємо вашу працю, спо�

діваємося на ваше розуміння і під�

тримку економічних реформ, які

мають сприяти перетворенню

України в одну з провідних дер�

жав світу.

У день професійного свята

бажаю всім вам прихильної долі,

вагомих здобутків, міцного здоров'я,

миру та злагоди в родинах, невичер�

пної енергії, професійної удачі.

Міський голова       Т. Добрівський

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ПППП РРРРАААА ЦЦЦЦ ІІІІ ВВВВ НННН ИИИИ КККК ИИИИ
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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

міського голову Добрівського

Тараса Григоровича, головного

лікаря Київського обласного

протитуберкульозного диспансеру

Шурипу Василя Петровича, юві�

лярів Спілки ветеранів праці міста

Таранік Марію Антонівну,

Бочкалову Капітоліну Олексіївну

з Днем народження.

Зичимо Вам міцного здоров'я,

добробуту, злагоди і домашнього

затишку, звершення усіх Ваших

планів і задумів.

Хай буде у Вашому житті все,

чим життя буває хороше: любов,

щастя, дружба, вічно добра душа. 

Довгої Вам дороги життя і

багато радості на ній.

Як це зробити? Вия�
вляється, не дуже й
складно. Основне �  бути
людиною, небайдужою до
тісно сплетених сторі�
нок, на яких вирує
життя, обгорнутих у
вицвілу від часу обкладин�
ку. Але зазирнути саме
туди варто, бо поміж
рядків можна знайти те,
що шукав усе життя �від�
повідь.

Тільки ті, хто знає ціну
книзі, можуть опікуватись її
долею. Марії Юхимівні
Орленко � 84 роки. Раніше
домашня бібліотека постій�
но поповнювалась новими
книгами. Дочка, Наталя
Григорівна, була закохана у
книгу. Цю любов черпала
від батька, який працював у
друкарні "Україна", і пере�
дала своїй донечці Альоні.
Альона Дяченко цю любов
несе  у своєму серці, і вва�
жає, що прийшла вона до
неї через книгу. Саме тому
пише вірші. Саме тому вирі�
шила поділитись джерелом
народження свого таланту з
іншими і подарувати книги
міській бібліотеці. 

Акцію передачі організу�
вали депутати Боярської
міської ради Людмила Кор�
зун та Сергій Сухенко,
художній керівник Києво�
Святошинського районного
будинку культури Тетяна
Іванова, активний гро�

мадський діяч � організатор
спортивних змагань з фут�
болу, тренер Юрій Зорнік.
Близько 1000 книг попря�
мували у бібліотеку, щоб
продовжити повноцінне
життя і  стати доступними
читачам. 

"Бібліотека � це культур�
ний центр "старої" частини
міста Боярка. І хоч зараз є
Internet, безліч інформації у

електронному вигляді, теле�
бачення, але все це не в
змозі замінити книги. Бо
тільки в них є той особли�
вий шарм, романтика,  якої
прагне кожна людина.
Тому із відвідувачами у нас
проблеми немає", � каже

завідувачка 44�ї філії Бояр�
ської бібліотеки (вул. Шев�
ченка, 82) Венгер Віра
Миколаївна. Близько 20

років  вона  живе у полоні
літературних героїв, адже
увесь цей час знаходиться
між книгами і з людьми.
Фонд бібліотеки сягає
близько 40 тис.книг і
постійно поповнюється. "Ці
книги цінні для нас, адже
контингент відвідувачів у
нас різний. Тут кожен для
себе знайде своє: дітлахи
казки і різні цікавинки,
школярі і студенти � нав�
чальну літературу і художні
твори, старші люди � детек�
тиви і романи. Багато відві�
дувачів бібліотеки � люди із
величезним інтелектуаль�
ним багажем. Вони не
дають запилюватись важ�
ким і розумним книжкам.
Кожного дня ми в черговий
раз пересвідчуємось, що
бібліотека потрібна усім.
Бібліотечна аура особлива.
Тут можна помріяти, роз�
мислити, поділитись своїми
враженнями від прочитано�
го із працівниками бібліоте�
ки � чудовими знавцями
своєї справи".

Залишається лише дода�
ти, що у цьому осередку
культури варто було б ще
зробити ремонт. Мабуть,
вирішенням цієї проблеми й
займуться члени громади м.
Боярка, які допомогли
цього разу  книгам "змінити
квартиру".

Наталя Ключник

ПРОДОВЖИТИ ЖИТТЯ КНИЗІПРОДОВЖИТИ ЖИТТЯ КНИЗІ



Позачергову  ХХХV сесію
Боярської міської ради V
скликання провели 11 листо�
пада у приміщенні ліцею ім.І.
Богуна. На порядку денному
спочатку було 3 основних
питання, і всі вони мали
фінансову основу. 

Про створення цільового
фонду соціально�економічно�
го та культурного розвитку м.
Боярка в складі спеціального
фонду міського бюджету
коротко говорив Роман Глад�
кий � перший заступник місь�
кого голови. Він роз'яснив
окремі питання Положення,
дав відповіді на запитання
депутатів. Відтак, рішення
про створення цільового
фонду та затвердження Поло�
ження прийняли.  Переваги
його очевидні, адже фонд
формується за рахунок добро�
вільних внесків фізичних та
юридичних осіб, безповорот�
ної фінансової допомоги,
іншої благодійної допомоги.
Також платежів, які надхо�
дять згідно договорів співпра�
ці  із соціально�економічного
розвитку міста та договорів
про пайову участь  замовників
будівництва об'єктів містобу�
дування у створенні і розвитку
інженерно�транспортної та
соціальної інфраструктури
міста Боярка, надходжень
коштів за інвестиційними уго�
дами, інших платежів, які,
згідно діючого законодавства
України, є  джерелом форму�
вання місцевих цільових фон�
дів. А витрачатимуться на
першочергові завдання,

пов'язані із життям громади.
До витратних статтей  вклю�
чені роботи, пов'язані з бла�
гоустроєм  міста, будівниц�
твом, реконструкцією та капі�
тальним ремонтом об'єктів,
що належать до комунальної
власності міста, заходи по
вирішенню завдань безпере�
бійного та якісного забезпе�
чення населення, бюджетних
організацій, підприємств
комунальними послугами,
дотації на покриття збитків
підприємств від різниці між
тарифами на комунальні
послуги та економічно обґрун�
тованими витратами на їх
надання, ліквідація аварійних
ситуацій та багато інших
питань.

Наступним розглядали
питання про внесення змін до
міського бюджету. Частину
коштів необхідно направити
на більш необхідні для осін�
ньо�зимового періоду потреби
міста, такі, як погашення бор�
гів за енергоносії тощо. Тому

комунальники  отримають
дотації. І третім  затверджува�
ли договір про співробітниц�
тво між Національною акціо�
нерною компанією "Нафтогаз
України" та Боярською місь�
кою радою у розвитку нафто�
газового комплексу та
соціально�економічного і
культурного розвитку м.
Боярка Київської області, за
яким "Нафтогаз України"
здійснить фінансування захо�
дів, пов'язаних з соціально�
економічним та культурним
розвитком м. Боярка Київ�
ської області у вигляді фінан�
сової допомоги Боярській
міській раді.

Четверте питання стосува�
лось ситуації, пов'язаної із
несанкціонованим розташу�
ванням об'єкту торгівлі
поблизу пам'ятника Леніну.
Уся справа в тому, що за одну
ніч у м. Боярка на розі вул. К.
Маркса � пл. Леніна "виріс"
магазин. Жодних дозволів
міська влада на його зведення

не давала. Відтак, коли відпо�
відні служби почали з'ясову�
вати хто дозволив чинити
таке, ПП Рябоконь І.О відреа�
гував неадекватно і відмовив�
ся знести незаконно встано�
влену споруду. Окрім цього,
на підмогу собі викликав
антикорупційне бюро. Реак�
ція влади: рішення про зне�
сення несанкціонованого
об'єкту торгівлі має прийняти
суд, а БМР проголосувала  за

відміну рішення сесії Боярсь�
кої міської ради № 31/615 від
05.08.2004 року  "Про надан�
ня ПП Рябоконь І.О. дозволу
на розробку проекту землеу�
строю, щодо відведення
земельної ділянки в оренду
строком на 10 років". Нікому
у місті не дозволено чинити
всупереч чинному законодав�
ству.

Наталя Ключник
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ЯЯККІІ  ТТЕЕРРММІІННООВВІІ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ССККЛЛИИККААЛЛИИ  ДДЕЕППУУТТААТТІІВВ  ННАА  XXXXXXVV  ССЕЕССІІЮЮ??

Ці питання були чи най�
головнішими на засіданні
спеціальної комісії БМР, на
яку були запрошені перевіз�
ники  пасажирів територією
м. Боярка усіх маршрутів.
Прикро, що на зібрання з'я�
вились лише представники
ПП "Агробудтранс" та 
"Надія � 2000". Найголовні�
ше питання, яке поставив на
обговорення головуючий �
заступник боярського місь�
кого голови Валерій Шульга
� тарифна політика переве�
зення пасажирів у місті
Боярка. 

� Сотні звернень обурених
підвищенням тарифів на
проїзд у "маршрутках" бояр�
чан вимагають від нас відпо�
віді � чому тариф збільшився
удвічі, � говорив він. � Ми
одразу відреагували на
перші звернення наших
жителів і надіслали запити у
відповідні компетентні орга�
ни. Наразі чекаємо відповіді
з правової точки зору. А вас
просимо, найперше, пере�
глянути тарифну політику в
сторону зменшення з 2 грн.
хоча б до 1,5грн. і обґрунту�
вати прийняте вами рішення

з економічної чи якої іншої
точки зору. 

Далі розмова точилась
навколо питання оренди
місць відстою транспортних
засобів та використання
зупинок на дорогах міста.
Уся справа в тому, що у всьо�
му світі аби підтримувати
чистоту і порядок на зупин�
ках власники маршрутів
сплачують податок до місь�
кого бюджету за користу�
вання місцями відстою
транспорту та зупинками.
Ще у 2004 р. таке рішення
було прийнято і депутатами
БМР попереднього скликан�
ня. Проте далі прийняття
рішення справа не просуну�
лась. Жодних угод ні з ким
не  укладено, один на одного
"пальцями тикають", а сміт�
тя на зупинках � нічиє! Тому
на сьогодні знайшли  ком�
проміс � усім перевізникам
потрібно укласти  відповідну
угоду з ЖЕКом про оренду
на користування зупинками
та транспортними мережами
міста Боярка, розглянути в
робочому порядку числовий
еквівалент плати за послуги
прибирання місць відстою

транспорту, зупинок.    
Після розгляду поточних

питань взялись за перспек�
тивні. Боярський міський
голова, депутатський корпус
ставить завдання  впорядку�
вання і чіткого визначення
системи зупинок, стоянок і
паркування транспортних
засобів.  Ця робота ведеться
давно. 2 роки тому вона роз�
почалась із конкурсу призу�
пиночних комплексів. Роз�
роблені матеріали розгляда�
ла спеціальна комісія, де
головував Анатолій Тахтар�
баєв. Визначено було 23
зупинки. Питання кілька
разів виносились на сесію. А
наслідків прийняття рішен�
ня � жодних. Тому, схилив�
шись над схемою, довго роз�
глядали і обговорювали
місця майбутніх зупинок
"маршруток", таксі � усе для
того, щоб боярчанам було
зручно і комфортно діста�
тись у будь�який куточок
Боярки.

Наталя Ключник
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ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ
ППРРОО  РРООББООТТУУ  ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ

ВВИИККООННААВВЧЧООГГОО  ККООММІІТТЕЕТТУУ  ББООЯЯРРССЬЬККООЇЇ
ММІІССЬЬККООЇЇ  РРААДДИИ

ООссннооввнніі  ппооккааззннииккии  ввиияяввллеенниихх  ааддммііннііссттррааттииввнниихх  ппоорруушшеенньь  ттаа
ввииддии  ппооккаарраанньь  ззаа  нниихх  ((ссттаанноомм  ннаа  0011..1111..22000088  рр..))**

Станом на 01.11.2008 року виконавчим комітетом Бояр�
ської міської ради проведено 30 засідань адміністративної
комісії, на яких розглянуто 438 протоколів про адміністра�
тивні порушення. Інформація про основні показники вия�
влених адміністративних порушень жителями м. Боярка
викладено в таблиці.

* За даними протоколів засідання адмінкомісії.

Адмінкомісією надано 29 попереджень для відвернення
адмінправопорушення. Додатково повідомляємо, що станом на
01.11.2008 року до бюджету міської ради, як оплата штрафів
за адміністративні правопорушення, надійшло 12409,81 грн.

Голова адміністративної комісії           В.В. Шульга
Секретар адміністративної комісії      Л.М. Безверха

№ Назва статті
№

статті

Кількість протоколів
Виписа�

но штра�

фів

сума,грн.

Сплаче�

но

штра�

фів

сума,

грн.

Скла

дено

Спла

чено

Нес�

пла�

чено

До

вико�

нан�

ня

1.

Порушення правил

користування жили�

ми будинками і жили�

ми приміщеннями

150 43 28 15 � 2295,00 1496,00

2.

Порушення правил бла�

гоустрою території міст та

інших населених пунктів

152 310 43 267 � 15929,00 2533,00

3.

Порушення правил

торгівлі алкогольни�

ми напоями і тютю�

новими виробами

156 24 2 22 � 3111,00 510,00

4.

Порушення правил тор�

гівлі і надання послуг

працівниками торгівлі

155 1 � 1 � 85,00 0.00

5.
Торгівля у невстано�

влених місцях
160 4 0 4 � 408,00 0.00

6.
Незаконна торго�

вельна діяльність
160�2 1 0 1 � 425,00 0.00

7.

Порушення вимог

законодавчих та інших

нормативно�правових

актів щодо захисту насе�

лення від шкідливого

впливу шуму чи правил

додержання тиші в

населених пунктах і гро�

мадських місцях

182 2 1 1 � 340,00 170,00

8.
Порушення правил

торгівлі на ринках
159 16 0 16 � 1768,00 0,00

9.
Порушення гро�

мадського порядку
181�1 3 0 3 � 680,00 0,00

10

Порушення порядку

провадження госпо�

дарської діяльності

164 1 0 1 � 170,00 0,00

11
Самовільне захоплен�

ня земельної ділянки
53�1 3 0 3 � 153,00 0,00

12
Азартні ігри, ворожіння

в громадських місцях
181 1 1 0 � 170,00 170,00

Всього: 12 409 75 333 � 25534,00 4879,00
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Новини

У № 44 від 8 листопада
2008 р. редакція "БІ" розмі�
стила статтю "Оновлений 
"ВОВК" продовжує роботу".
Стаття починалася зі слів: 
"Після реорганізації громадсь�
кої організації Боярського
козацького полку "ВОВК" її
активісти створили гро�
мадську організацію "Спілка 
"ВОВК". У багатьох читачів
склалося враження, нібито
Боярський козацький полк 
"ВОВК" припинив своє існу�
вання. За коментарем ми
звернулися до депутата Кли�
кова Олександра Васильовича.

У №22 від 7 червня 2008 р.
"Боярка�Інформ" повідомля�
ла про призупинення актив�

ної роботи Боярського
козацького полку "ВОВК" у
зв'язку з перереєстрацією
особового складу козацьких
полків Київського округу з
виданням перереєстрованим
козакам посвідчень нового
зразка. В цей період також
буде проводитись кампанія
по залученню молоді міста до
лав козацького полку. В
період реорганізації зі складу
громадської організації Бояр�
ський козацький полк 
"ВОВК" (Всеукраїнське Об'єд�
нання Вільних Козаків) вий�
шов Є.Г. Данченко і заснував
громадську організацію "Спіл�
ка "Вовк", яка не входить до
Всеукраїнських козачих об'єд�
нань і діє в межах Києво�Свя�
тошинського району Київської
області.

На даний момент, після
проведення заходів з перереє�
страції, оновлений та  кількісно
збільшений Боярський козаць�
кий полк "ВОВК" продовжує
свою активну громадську
діяльність (докладніше про це
у №41 від 18 жовтня 2008 р.).

Полковий наказний отаман
Боярського козацького полку

"ВОВК"  Кликов О.В.

БОЯРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК "ВОВК"

І "СПІЛКА ВОВК" � НЕ ТОТОЖНІ

Комунальне підприємство
"Боярка�Водоканал" змушене
вдатися до жорстких заходів
стосовно злісних неплатників.

А таких, на превеликий
жаль, вистачає, і проживають
вони як у приватному секторі
міста, так і у багатоповерхо�
вих будинках.

Як зауважила директор
КП "Боярка�Водоканал"
Галина Андріївна Павлічен�
ко, до таких заходів змусили
борги населення за спожиту
воду, які  останніми роками
сягнули майже 500 тис. грн.
Але саме відключення від
водопостачання не слід роз�
глядати як покарання. Це �
ще й спосіб відновлення
справедливості: коли десять
сплачують більш�менш регу�
лярно, а один � не те що не
може, а просто не хоче.

Стосовно боржників серед
населення, то тих, хто зави�
нив від однієї тисячі гривень і
більше в Боярці налічується
400  абонентів.

КП "Боярка�Водоканал"
заключений договір з КП
"Полтававодоканал" (патент
№ 7568), згідно якого з 17
листопада 2008 р. в Боярці
працюватиме оперативна
група зі спеціальним облад�
нанням, яке блокуватиме
подавання води до квартир
злісних неплатників у бага�
топоверхових будинках без
проникнення до їхніх
помешкань.

Піонерами у справі "відрі�

зання" від живильної рідини
були умільці "Полтававодо�
каналу", які першими в
Україні сконструювали від�
повідну систему "Спрут".
Вона "допомогла" вже не
одній області в Україні боро�
тись з боржниками. 

"Спрут" � блокує трубу
водовідведення, себто кана�
лізації, в окремо взятій квар�
тирі багатоповерхівки. Його
запускають у будинкову
мережу з підвалу, знайшов�
ши там потрібний стояк,
фахівці водоканалу спочатку
ретельно обстежують його
"нутрощі" за допомогою
трьох прикріплених до троса
мініатюрних відео�камер та
монітора. Відео�техніка, зро�
зуміло, дозволяє безпомилко�
во визначити отвір "каналіза�
ційного" відводу з помешкан�
ня боржника. Після цього
залишається лише "дати
наказ" спеціальному роботу,
який по загальній трубі
"сплавить" до того отвору
заглушку, щоб у такий спосіб
блокувати водовідведення з
"нехорошої" квартири. Потім
залишається лише чекати,
доки її господар не сплатить
"Водоканалу" весь свій борг
до копієчки та сплатить за
повторне підключення до
мережі водовідведення. Така
система в місті відтепер буде
діяти постійно, до повного пога�
шення боргів населення  перед
комунальними службами. 

Марина Смірнова

"СПРУТ" ВІДТЕПЕР "ЖИТИМЕ" У БОЯРЦІ

На території Києво�Святошинського
району співробітниками РВ ГУ МВС в
Київській області проводяться профілак�
тичні заходи з боротьби із незаконним обі�
гом наркотичних речовин.

У ході відпрацювання перевіряються
лікувальні заклади, аптечна мережа,
комерційні структури.

Під час проведення заходів дільничними
інспекторами міліції затримано:

� в с. Крюківщина гр. Г, у якого було
виявлено 98,3 гр. марихуани. Матеріали
цієї справи направлено до слідчого відділу
міліції для порушення кримінальної справи
згідно статті 309 Кримінального Кодексу
України;

� в м. Боярка у гр. Д. було виявлено 6,5
гр. марихуани. Матеріали цієї справи
також направлено до слідчого відділу міліції
для порушення кримінальної справи згідно
статті 309 Кримінального Кодексу України.

Начальник СДІМ К�Святошинського РВ
ГУ МВС України в Київській області

Грицаєнко С.В.

БОРОТЬБА ТРИВАЄ
Майже в кожному

номері газети у рубриці
"Новини" ми повідо�
мляємо про обсяги і
темпи робіт зі встано�
влення або налагоджен�
ня вуличного освітлен�
ня, асфальтування,
прибирання сміттєзва�
лищ у нашому місті. В
продовження цієї теми
можемо повідомити, що
цього тижня проведено
роботи з відновлювання
освітлення  вулиці
Молодіжної та провулку
Зеленого. А роботи з
відновлення освітлення
вулиці Гоголя велися за
вагомої підтримки ПП Рябич.

Завершуються ремонтні роботи по вул.
Лисенка. Тут облаштовують тротуари біля
ЗОШ №1. 

Редакція БІ

РЕМОНТНО�ВІДНОВЛЮВАНІ РОБОТИ

Всім нам так хочеться пити смачну і чисту
воду. Адже не секрет, що близько 80% усіх
хвороб викликано вживанням саме неякіс�
ної питної води. А чому ж вода неякісна? Чи
не найголовніша причина � застарілі комуні�
кації: труби іржавіють, в них постійно відбу�
ваються окислювальні процеси. І хоча сані�
тарні служби запевняють, що у нас досить
непоганий рівень очищення, спеціалісти
наукових закладів, що займаються дослі�
дженням якості питної води, стверджують,
що вода із крана не може називатися питною
водою.

Так це, чи ні…? Але, маємо те, що маємо.
Звичайно, можна встановити вдома фільтри
для очищення води, можна купувати у
супермаркетах прозору воду у 5�ти літрових

ємностях. Але це, на жаль, не всім по кише�
ні. А є іще одна альтернатива воді з крана �
використовувати воду з бювету. Адже надхо�
дить вона  із глибини від 100 до 350 м. і, як
стверджують спеціалісти,  має надійний при�
родний захист, підвищені показники щодо
мінералізації, вмісту заліза, марганцю та
сірководню, має постійну температуру і
хімічний склад.

Саме таку водичку відсьогодні мають
змогу споживати мешканці "старої" частини
міста Боярка. Бювет, що по вулиці Шевчен�
ка (біля Будинку культури), цього тижня
було полагоджено, він в експлуатації. Кори�
стуйтеся, і будьте здорові!

Марина Смірнова

КРИШТАЛЕВА, СМАЧНА, ПРОЗОРА…

Звичайно, кожному з нас приємно,
коли навколо чистенько і гарненько,
коли, прогулюючись парковими стеж�
ками, не перетинаєшся через биті
пляшки та інше сміття. І навіть якщо
ми самі не беремо участі в суботниках
та подібних заходах, мабуть, десь в
душі ми дякуємо тим, кому все ж
небайдуже, що відбувається навколо.

Та, виявляється, повагу це викли�
кає не у всіх. 8 листопада, у суботу,
члени християнської громади "Нове
Покоління" вийшли разом з дітьми
прибирати парк ім. Шевченка. І хоч
роблять це вони майже щотижня � роботи
завжди вистачає. День був сонячний, настрій
в усіх � такий самий. І це зрозуміло, так зав�
жди буває, коли робиш щось корисне. Так,
вихідний. Кожному є чим займатись вдома
або навіть просто лежати на улюбленому
диванчику в омріяний вільний день і рахувати
слоненят.

Але… Китайська народна мудрість каже:
"Якщо ти вирішив змінити світ � почни з того,
що вимий за собою посуд". А "Нове Поколін�
ня" таки вирішило змінити світ, принаймні,
своє місто! Тож, вдома ніхто не залишився.
Свій час і любов вони дарують Боярці. Ось,
майже все прибрано, сміття зібране, та,
бачте, водій однієї з машин виїзного ринку,
який осторонь спостерігав як працюють інші,
допив каву і пожбурив пластиковий стакан�
чик прямо під ноги працюючим. На заува�
ження стосовно своєї хамської поведінки від�

повів: "Вам платять � то й прибирайте мов�
чки, господарі знайшлися".

Справа навіть не в тому, що рівень вихо�
вання тієї людини не дозволяє йому мислити,
що можна щось  добре робити навіть тоді,
коли грошей за це не платять. Цей інцидент
сонця нікому не затьмарив, але доки люди
будуть поводити себе як свині (вибачте за
порівняння), то доведеться нам ще помилува�
тись місцевими смітниками, навіть місячники
благоустрою не допоможуть.  Коли дивишся
на "свинарник", в який перетворився наш
парк, думка про штраф в декілька тисяч гри�
вень за кинуту на землю пачку від цигарок  не
здається такою вже радикальною.  Люди, від
нас залежить яким буде наше місто, від того,
наскільки кожен мешканець буде себе відчу�
вати господарем в ньому.

Ганна Бєлобородова

ЩОТИЖНЕВІ ЗАНЯТТЯ "НОВОГО ПОКОЛІННЯ"



30
жовтня 2008
року в Палаці
Україна ТОВ

"Рибопереробний завод
"Плеяди" нагородили орде�
ном "Зірка Економіки".  

За 10 останніх років під�
приємство перетворилось в
одного із провідних в Україні
виробників готових до вжи�
вання морепродуктів.  Біль�
ше 200 працівників забезпе�
чують безперервний цикл
виробництва, який базуєть�
ся на ряді виробничих діль�
ниць, об'єднаних у сучасний
комплекс. 3 тис. тонн про�
дукції на рік, асортимент
якої налічує понад 300 най�
менувань потрапляє на при�
лавки понад 1000 підпри�
ємств оптової та роздрібної
торгівлі. Особливим попи�
том користуються пресерви
із оселедця, скумбрії, лососе�
вих, виготовлені класичним
способом, пресерви з овоче�
вими  та фруктовими гарні�
рами в майонезі та олії, сала�
ти із морської капусти, ікра
рибна, мідії, кальмари в соу�
сах, делікатесні породи риб у
вакуумній упаковці, риба
в'ялена, солена та холодного
копчення.

ТОВ "Рибопереробний
завод "Плеяди" працює без
посередників з відомими
фірмами Прибалтики, Нор�
вегії, Ісландії, що поставля�
ють рибну сировину. Постій�
но підвищують свій профе�
сійний та кваліфікаційний
рівень у Польщі та країнах
Балтії. Продукція торгових
марок "Арком", "Рибний
тиждень", "Глибина", "Море
бажань" стає усе більш відо�
мою і популярною не тільки
на українських ринках.

За офіційними даними
Державних органів стати�
стики підприємство увійшло
до переліку лідерів України
за сумарним балом чотирьох
критеріїв: "Обсяг", "Динамі�
ка зростання", "Диверсифі�
кація", "Географія". Такий
високий результат � ознака
злагодженості і професіона�
лізму у роботі колективу  і,
безперечно, відданості спра�
ві керівника �  директора
ТОВ "Рибопереробний завод
"Плеяди" Олега Марковича
Коновалова. 30 жовтня
2008 року у Михайлівському
Соборі Олега Марковича
нагородили орденом Святого
Георгія.

Без зайвого популізму 
або  штрихи до портрету

керівника
Як на мене,  то цей

чоловік за характером
схожий на отого описа�
ного в літературі класич�
ного українського госпо�
даря, який багато не
каже, проте,  уважно
слухає, не надто поспі�
шає, проте, усюди всти�
гає. Він  не шукає щастя
за морями, а плекає його
тут, вдома, на місці � у
Боярці, своїми руками.
Саме таким мені видався
на перший погляд Олег
Маркович Коновалов �
директор ТОВ "Рибопере�
робний завод "Плеяди".
Спробую розгледіти
детальніше… 

Йду стежиною  провулку
Соснового до заводу. Із лісу
приємно пахне димком �
значить, правильно йду.
Там коптять рибу. Як потім
з'ясувала, особливістю
копчених морських деліка�
тесів ТМ "Плеяди" є кла�
сична технологія димового
копчення деревиною віль�
хи, тому димок приємний.
Фахівці кажуть, що  такий
метод обробки надає дарам
моря незвичайний смак. А
ще дозволяє зберегти увесь
комплекс необхідних для
організму людини речовин,
що містяться у морепродук�
тах.  Зустрічає мене Вален�
тина Штукерт � заступник
директора. А де ж Олег
Маркович?

�У справах, як завжди, �
каже трішки із жалем. Він
така людина, що мусить
усюди бути сам, �  каже
Валентина Вікторівна. �
Ви знаєте, коли розбудову�
вав завод, ми не встигали
за його ідеями. Від розван�
таження сировини до
виробництва готової про�
дукції � пройти увесь шлях
мусив сам. Навіщо? А щоб
бути переконаним у якості
того, що робимо.  І зараз
так. Усі виставки, де тільки
що нове у галузі з'являється
�  він вже там. Потім шви�
денько додому: розповісти,
порадитись із командою �  і
до справи.

�То ваша продукція
виготовлена на смак дирек�
тора?

� Можна і так сказати.
Те, що Олег Маркович в
першу чергу дегустує сам �
безперечно, а далі довіряє
технологам. Вони �  високо�
кваліфіковані працівники.
Окрім того, постійно вчать�
ся новому на схожих галу�
зевих підприємствах за кор�
доном �  у Польщі і Балтії.

Поки Валентина Вікто�
рівна розповідала,  я огля�

дала територію. Кипить
робота. Ніхто не переку�
рює, ніде ніяких помпезних
стендів із фото чи нагоро�
дами я не побачила. Вироб�
ництво як виробництво. 

� Взагалі�то підприєм�
ство приділяє величезну
увагу якості. І це особиста
заслуга нашого директора.
Він же місцевий. Тут, у
Боярці, закінчив 4�у школу,
тут працює і не рветься
туди, у "верхи".
Каже, що його
місце тут і тут
він повинен
робити усе для
людей як
директор, як
депутат район�
ної Ради Києво�
Святошинсько�
го району, як політик
"Блоку Литвина".  Саме
тому продукція,  яку ми
випускаємо, має бути най�
вищої якості. Задля цього
механізуються і автомати�
зуються виробничі процеси,
закуповується новітнє
обладнання, застосовують�
ся нові технології.

� А спеціалісти? Де ви їх
берете? 

� Ростимо самі,� усміха�
ється заступник. � Олег

Маркович вважає, що люди
� то найцінніше у нас. Його
робочий ранок розпочина�
ється із особистого вітання
членів команди, на яку
покладає великі надії. Від�
повідно кожен із нас на
своїй ділянці є тим опло�
том, на який спирається
наш потужний керівник.
Кадрова політика така:
уважно стежимо, якщо є у
працівника потужності і
бажання працювати �
кар'єрний ріст йому забез�
печений. А взагалі наш
директор людина дуже при�
вітна, спокійна і толерант�
на. Вміє слухати � що дуже
важливо, уважний до кож�
ного із членів колективу, а
рішення приймає дуже зва�
жено.  "Не варто поспішати
� усьому свій час",� його
слова. А от популізму не
любить. "Діло треба робити",

� вва�
жає він.

� Мабу�
ть саме то�

му маєте від�
мінний резуль�

тат! Покажіть же
нагороди!

На столі зася�
яли ордени, спе�
ціальні наго�

родні знаки.
У ряд виши�

к у в а л и с ь
низка подяк,

грамот і визнань
у красивих рамоч�

ках. Виявляється,
ТОВ "Рибоперероб�
ний завод "Плеяди"

неодноразовий учасник
Всеукраїнських виставок
та конкурсів, на яких  про�
дукція отримала найвищі
нагороди. У 2000 р.  вони
стали лауреатами Всеукра�
їнського конкурсу "Бренд
року", у 2004 році � лауреа�
тами Всеукраїнського кон�
курсу "100 найкращих
товарів України". У 2005

році на виставці "ПродЕк�
споУкраїна" вибороли
диплом "За кращий стенд".
А 2008 рік взагалі особли�
вий : підприємство стало
переможцем дегустаційно�
го конкурсу "Морепродук�
тЕкспо�2008" в номінації
"Пресерви із риби в соусі" з
присвоєнням Золотого
Знаку Якості.  

Говорили  із Валенти�
ною Вікторівною ми ще
довго. Олег Маркович десь
затримався у держаних
справах, і це зрозуміло.
Мимоволі промайнула
думка: "…з яким захоплен�
ням люди говорять про
свого керівника!"  Відтак,
перше знайомство   відбу�
лось заочно, а на наступне
вже вочевидь, сподіваюсь. 

Наталя Ключник

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм4

"ЗІРКА ЕКОНОМІКИ" ЗАСЯЯЛА  У БОЯРЦІ

Трудові колективи міста
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Погода 
09.40 Здоров'я 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.45 Служба розшуку дітей
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Д/ф "Геній в обставинах"
13.00 Кіно.ua
13.30 Медфайли
13.45 Вікно в Америку
14.25 Відеофільм "Професійна

допомога від соціальних
служб"

14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 М/с "Нормальний

Норман" 
15.55 Т/с "Таємничий острів" 
16.25 Індиго
16.50 Д/ф "Голод�33. Свідчення

очевидців"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 М/ф "Лис Микита" 
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 "Попередження"
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Ток�шоу "Спокуса владою"
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 М/с "Пригоди ведмедиків

гаммі � 6"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Монтекрісто"
11.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.25 "Караоке  на Майдані"
13.25 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Моя  прекрасна

нянька"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Монтекрісто"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Хороші хлопці"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Шльондра". n
01.05 Бокс по�справжньому.

Джермейн Тейлор � Джеф
Лейсі

02.00 Документ
02.30 ТСН
02.55 Т/с "Затока Доусона � 5"
03.40 Т/с "Чужа сім'я � 4"
04.25 Документ
04.55 ТСН
05.20 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
14.00 Х/ф "Ангел кохання"
16.55 Новини
17.15 "Жди меня" 
18.55 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Вкрасти в..."
22.35 "Кремлівські діти".

"Наталя Рикова. Життя
після смерті" 

23.45 Док.проект "Воїни.
Спартак" 

00.50 Т/с "Таємничі шляхи"
01.55 "Модний вирок" 
02.45 "Позаочі" 
03.30 "Квадратний метр" 
04.05 "Картата потата" 
04.40 Т/с "Таємничі шляхи"
05.30 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.40 Служба розшуку дітей
05.45 Факти тижня 
06.15 Ділові факти
06.30 Погода
06.35 300 сек/год
06.35 М/с "Тролі"
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 "Анна і король"
12.05 Про�Ziкаве.ua
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Десяте королівство"
13.50 Х/ф "Останній легіон"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.30 Т/с "Сармат"
17.30 Т/с "Агент національної

безпеки"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
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 Погода
03.15 М/с "Американський тато"
04.00 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 Д/с "Велика мандрівка" 
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини�тижневик 
07.30 "0�51" 
07.40 Економічний вісник 
08.00 Новини�спорт�тижневик 
08.20 Улюблена робота 
08.30 Тиждень моди 
09.00 Дім живих історій 
09.25 Полігон 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 "Проповідь С.Аделаджо" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Все вирішує мить"  
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Від партнерства до успіху 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 "0�51"
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
18.55 Столиця 
19.40 Актуально�насущно
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

О.Кушанашвілі 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою 
23.35 Вечірня кава 
00.05 "0�51" 
00.15 Музична програма  
00.35 Х/ф "Все вирішує мить" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

О.Кушанашвілі 
03.00 Новини 
03.25 Прес�ревю  
03.30 У центрі уваги
04.00 Четверта влада 
04.25 Столиця

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.30 М/с "Мумія"   
06.50, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.55 М/с "Ульотні сновиди" 
07.25 Т/с "Як я познайомився з

вашою мамою"  
09.00 Х/Ф "Двоє. Я і моя тінь"   
11.05 Т/с "Солдати�15"     
12.10 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Дак Доджерс" 
14.10 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
14.45 Teen Time
14.50 Побачення з мамою
15.20 Т/с "Третя планета від

сонця" 
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"   
16.50 Т/с "Ранетки"   
17.50 Т/с "Моя прекрасна

нянька"  
18.30 Т/с "Татусеві доньки"   
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15"    
20.20 Т/с "Ранетки" 
21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"  
22.00 Т/с "Татусеві доньки"  
22.25 Х/Ф "Захисник". s  
00.15 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 Х/Ф "Своє чуже життя" 
04.10 Х/Ф "Місячний тато"

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Майор "Вихор"
07.45 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 "Правда життя"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
10.00 Т/с "Закон і порядок" 
11.00 "Маски�шоу"
11.40 Т/с "Сищик Путілін"
13.55 Х/ф "Протистояння" 
15.25 Х/ф "Війна Лоґана"
17.25 Т/с "Закон і порядок" 
18.25 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Боїнг�747"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
02.30 "Речовий доказ"  
02.55 "Особистий погляд" 
04.00 Х/ф "Сім наречених

єфрейтора Збруєва"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Кидали �втікачі" 
10.55 "Їмо вдома"  
12.00 Х/ф "Молода дружина" 
14.00 Х/ф "Мій принц" 
16.00 Х/ф "Кохання єдине" 
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 "Звана вечеря"  
19.20 "Суперстар�2008. Команда

мрії"
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "За Вікнами"  
23.30 Т/с "Медіум" 
00.40 Вікна � Спорт
00.50 "Документальний

детектив. Сльози ката"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Тримай мене

міцніше" 
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Мумії повертаються"
13.30 М/с "Бешкетник Денніс"
14.00 М/с "Піт і Кантроп"
14.30 М/с "Пригоди Олівера" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30  "Великий брат"
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 Телефільм "Галактика

Динамо" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00

Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 

"7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 Фотолайф 
06.50 "Банкнота"  
07.00 Зелена варта
07.35 Сильні світу сього  
08.00 Хіт�парад диких тварин 
09.00 Дивні дні на планеті

Земля.Океани        
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.30 Спецпроект  
12.00 "Світські хроніки"   
12.30 Школа ремонту  
13.20 Як це робиться?           
14.00 Спецпроект  
14.35 Примхи погоди  
15.15 Виклик дикій природі  
15.40 36 паралель.Токіо   
16.15 Зелена варта
16.45 Погляд зсередини  
17.45 Вижити всупереч  
18.45 "24 години"   
18.55 "24 години. Життя"  
19.00 Мисливці й переслідувані  
20.00 "Світські хроніки"   

20.30 "24 години"   
21.00 Реальність чи фантастика?  
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.15 Табу    
00.15 "24 години"   
00.30 "24 години. Спорт"  
00.35 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.55 Найсмішніша реклама  
01.25 "Світські хроніки"   
01.45 "24 години"   
02.00 "24 години. Спорт"  
02.05 "Банкнота"  
02.15 "Погода"  
02.20 Магія краси   
03.30 Зелена варта
04.20 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"  
05.00 "24 години"   
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 Т/с "Жінка без минулого" 
08.30 Шоу "На десять років

моложе"
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 "Бухта Філіпа"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
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 "Глухарь"
21.30 Х/ф  "Шість днів, сім

ночей" 
23.30 Х/ф "Модильяни" 
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Срібний апельсин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.45 Погода 
09.55 "Попередження" 
11.00 Життя триває...
11.45 Служба розшуку дітей
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Ток�шоу "Спокуса владою"
13.10 Медфайли
13.20 Екіпаж
14.00 Д/ф "Сандармох"
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 М/с "Нормальний

Норман" 
15.55 Т/с "Таємничий острів" 
16.25 Індиго
16.50 Д/ф "Українці на Колимі.

Магадан"
17.40 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 М/ф "Лис Микита" 
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Чотири жінки і один

злочин" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Погода
22.05 Д/ф "Українська мрія" 
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 М/с "Пригоди ведмедиків

гаммі � 6"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Монтекрісто"

11.30 "Судові справи. Злочин і
кара"

12.25 Т/с "Палаючий лід"
13.25 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Хороші хлопці"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Монтекрісто"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Хороші хлопці"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Пожирачка

чоловіків". n
00.55 "Служба розшуку дітей"
01.00 Т/с "Мертва справа � 4"
01.45 Документ
02.15 ТСН
02.40 Т/с "Затока Доусона � 5"
03.25 Т/с "Чужа сім'я � 4"
04.10 Т/с "Мертва справа � 4"
04.55 Документ
05.25 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Греція 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Курсанти"
09.55 Т/с " Обручка"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Кисіль у

брикетах 
13.15 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Вкрасти в ..."
15.25 Прем'єра. Т/с "Це було в

Гаврилівці"
16.30 "Народний суд" 
17.45 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Вкрасти в ..."
22.35 Док. проект

"Б.Брондуков. Останній
сеанс" 

23.55 Док.проект "Воїни.
Атилла" 

01.05 Т/с "Таємничі шляхи"
01.55 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.00 "Знак якості". Кисіль у

брикетах 
02.45 "Гід країнами світу".

Греція 
03.35 "Народний суд" 
04.25 "Ключовий момент" 
05.10 Т/с "Таємничі шляхи"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Тролі"
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"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с "Сармат"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Десяте королівство"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
15.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.30 Т/с "Сармат"
17.30 Т/с "Агент національної

безпеки"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
22.25 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Чорнокнижник". s
01.05 Факти
01.20 Спорт
01.30 Погода
01.35 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.10 Погода
03.15 М/с "Американський тато"
04.05 Х/ф "Саботаж". s

ТРК “КИЇВ”
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 "0�51"
18.00 Т/с "Зцілення коханням"
18.55 Столиця 
19.40 Король професії 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Н.Сафронов
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою
23.35 Вечірня кава
00.05 "0�51"
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "Путівка в життя" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

Н.Сафронов 
03.00 Новини 
03.25 Прес�ревю  
03.30 У центрі уваги
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Т/с "Гра в кохання"

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.25 М/с "Мумія"  
06.50, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.55 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
07.25 Т/с "Як я познайомився з

вашою мамою"  
09.00 Х/Ф "Ворог мій"    
11.10 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Дак Доджерс" 
14.10 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
14.45 Teen Time
14.50 Побачення з мамою  
15.20 Т/с "Третя планета від

сонця"
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"    
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.50 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
18.30 Т/с "Татусеві доньки"   
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15"   
20.20 Т/с "Ранетки" 
21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
22.00 Т/с "Татусеві доньки"   
22.25 Х/Ф "Ідеальний самець"   
00.10 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.10 Погода
01.15 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 
02.05 Х/Ф "Поцілуй мене на

прощання" 
03.40 Х/Ф "Хаммерлок"

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Майор "Вихор" 
08.00 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
10.00 Т/с "Закон і порядок" 
11.00 "Маски�шоу"
11.40 Т/с "Пуаро"
12.50 Т/с "Суто англійські

вбивства"
14.00 Х/ф "Протистояння" 
15.20 Х/ф "Боїнг�747"
17.25 Т/с "Закон і порядок" 
18.25 "Речовий доказ". Батьки�

вбивці
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Чистильник Джек"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.25 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Афоня" 
10.50 "Суперстар�2008. Команда

мрії"
13.05 "Битва екстрасенсів"
14.05 "Документальний

детектив. Невидима куля"  

ПОНЕДІЛОК

17 листопада

ВІВТОРОК

18 листопада
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14.45 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. Як

вберегтися від зарази"  
20.25 "Російські сенсації.

Фабрика безумства"  
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Медіум" 
01.00 "Вікна � Спорт"

ТЕТ
14.00 М/с "Піт і Кантроп" 
14.30 М/с "Пригоди Олівера"
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
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 Т/с "Галактика Динамо"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 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"   
06.40 "24 години. Спорт" 
06.45 "Банкнота" 
06.55 "Погода" 
07.00 Зелена варта
07.30 Ліван   
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Мисливці й переслідувані     
10.00 Табу    
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.30 Спецпроект  
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Служба розшуку дітей 
12.30 Школа ремонту  
13.20 Як це робиться?           
14.05 Спецпроект  
14.40 Примхи погоди  
15.20 Виклик дикій природі  
15.45 Підводна одіссея Кусто         
16.45 Реальність чи фантастика? 
17.45 Вижити всупереч  
18.45 "24 години"   
18.55 "24 години. Життя"  
19.00 Мисливці й переслідувані     
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
21.00 Реальність чи фантастика? 
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.15 Табу    
00.15 "24 години"   
00.30 "24 години. Спорт"  
00.35 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.55 Найсмішніша реклама 
01.25 "Світські хроніки"   
01.45 "24 години"   
02.00 "24 години. Спорт"  
02.05 "Банкнота"  
02.10 "Погода" 
02.15 Магія краси   
03.05 Зелена варта  
03.30 Ольвія  
04.20 Спецпроект  
04.45 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
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 Т/с "Жінка без минулого" 
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Жінка без минулого"
13.00 Фестиваль гумору

"Сміхота"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

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 "Глухарь"
22.00 Х/ф "Помста" 
00.00 Х/ф "Відкрите море"
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Срібний апельсин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.45 Прес�анонс
09.55 Т/с "Чотири жінки і один

злочин"
10.45 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

11.05 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Фольк�music
13.15 Медфайли
13.30 Муз. ua
14.15 Д/ф "Після прем*єри �

розстріл"
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 М/с "Нормальний

Норман" 
15.55 Т/с "Таємничий острів" 
16.25 Індиго
16.50 Д/ф "Українці на Колимі.

Пам*ять"
17.40 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 М/ф "Лис Микита"
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Чотири жінки і один

злочин" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Погода
22.05 Відкрита зона 
22.35 Прес�анонс
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 М/с "Пригоди ведмедиків

гаммі � 6"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Монтекрісто"
11.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.25 Т/с "Палаючий лід"
13.25 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Хороші хлопці"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Монтекрісто"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Хороші хлопці"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Непристойна Бетті

Пейдж"
01.05 "Служба розшуку дітей"
01.10 Т/с "Мертва справа � 4"
01.55 Документ
02.25 ТСН
02.50 Т/с "Затока Доусона � 5"
03.35 Т/с "Чужа сім'я � 4"
04.15 Т/с "Мертва справа � 4"
05.00 Документ
05.30 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Південь США 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Курсанти"
09.55 Т/с " Обручка"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Чай

зелений у пачках 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Вкрасти в ..."
15.25 Т/с " Це було в Гаврилівці"
16.30 "Народний суд"
17.45 Новини
18.00 "Ключовий момент". 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Вкрасти в ..."
22.35 Док.проект "Еммануїл

Віторган і Алла Балтер. По
обидва боки життя" 

23.55 Док.проект "Воїни. Річард
� Левине Серце" 

01.00 Т/с "Таємничі шляхи"
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.55 "Знак якості". Чай

зелений у пачках 
02.40 "Гід країнами світу".

Південь США 
03.35 "Народний суд" 
04.25 "Ключовий момент" 
05.10 Т/с "Таємничі шляхи"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.35 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Тролі"
07.00 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.40 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Агент національної

безпеки"
09.55 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.25 Т/с "Сармат"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Десяте королівство"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
15.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.30 Т/с "Сармат"
17.30 Т/с "Агент національної

безпеки"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
22.25 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Поганий хороший

поліцейський". s
01.35 Факти
01.50 Спорт
02.00 Погода
02.05 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.35 Погода
03.40 М/с "Американський тато"
04.05 Х/ф "Втеча до перемоги". s

ТРК “КИЇВ”
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини
07.20 Прес�ревю
07.30 "0�51"
07.40 Економічний вісник 
07.50 Досягти мети 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 "Українська ніч 1933

року" 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 "Проповідь С.Аделаджо" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Ніжний вік" 
13.40 Англійська за 4,5 місяці 
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 "0�51" 
18.00 Т/с "Зцілення коханням"
18.55 Столиця 
19.40 Навчайся з нами 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини
21.25 В гостях у Д.Гордона.

В.Золотухін 
22.25 Четверта влада
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.35 Вечірня кава 
00.05 "0�51" 
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "Ніжний вік" 

02.10 В гостях у Д.Гордона.
В.Золотухін 

03.00 Новини 
03.25 Прес�ревю 
03.30 У центрі уваги
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Т/с "Гра в кохання" 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.25 М/с "Мумія"  
06.50, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.55 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
07.25 Т/с "Як я познайомився з

вашою мамою"  
09.00 Х/Ф "Тристан і Ізольда"  
11.40 Т/с "Солдати�15"  
12.45 Т/с "Друзі"   
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Дак Доджерс"  
14.10 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
14.45 Teen Time
14.50 Побачення з мамою
15.20 Т/с "Третя планета від

сонця" 
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"  
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.50 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
18.30 Т/с "Татусеві доньки"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Ранетки" 
21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"  
22.00 Т/с "Татусеві доньки"  
22.25 Х/Ф "Мурахи в штанях". s   
00.10 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.10 Погода
01.15 Служба розшуку дітей
01.20 Т/с "Таємниці Смоллвиля"   
02.10 Х/Ф "Анкор, ще Анкор!" 
03.45 Х/Ф "Гурток для

одинаків"

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Майор "Вихор" 
08.10 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
10.00 Т/с "Закон і порядок"
11.00 "Маски�шоу"
11.40 Т/с "Пуаро"
12.50 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.55 Х/ф "Протистояння" 
15.30 Х/ф "Чистильник Джек"
17.25 Т/с "Закон і порядок" 
18.25 "Правда життя". Схуднути

до смерті
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Виклик смерті"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини" 
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер" 
08.00 "Вікна � Новини" 
08.10 "Бізнес+"
12.45 "Слідство вели. Шукайте

жінку" 
13.55 "Документальний

детектив. Валентинова
ніч" 

14.35 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. Зіркові

вдови"
20.15 "Слідство вели. На

прізвисько Лютий" 
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Медіум" 
01.00 Вікна � Спорт

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"

10.30 Т/с "Тримай мене
міцніше" 

11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Мумії повертаються" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс"
14.00 М/с "Піт і Кантроп" 
14.30 М/с "Пригоди Олівера" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00  Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
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 Т/с "Галактика Динамо" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
14.00 Спецпроект  
14.40 Примхи погоди  
15.20 Виклик дикій природі  
15.45 Підводна одіссея Кусто         
16.45 Реальність чи фантастика? 
17.45 Вижити всупереч  
18.45 "24 години"   
18.55 "24 години. Життя"  
19.00 Мисливці й переслідувані  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
21.00 Зброя, від примітивної  до

сталевої
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.15 Табу    
00.15 "24 години"   
00.30 "24 години. Спорт"  
00.35 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.55 Найсмішніша реклама 
01.25 "Світські хроніки"   
01.45 "24 години"   
02.00 "24 години. Спорт"  
02.05 "Банкнота"  
02.10 "Погода"  
02.15 Магія краси   
02.40 Україна стародавня  
04.20 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"  
05.00 "24 години"   
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 Т/с "Жінка без минулого"
08.30 Музичне шоу "Яка те

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 "У дзеркала два

обличчя"
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Щиросерде зізнання
19.55 Футбол. Чемпіонат світу

2010. Україна � Норвегія
22.00 Х/ф "Прикордонна

глибина"  
00.00 Х/ф "Помста" 
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Срібний апельсин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.45 Прес�анонс
09.55 Т/с "Чотири жінки і один

злочин" 
10.45 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

11.05 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Крок до зірок
12.45 Книга.ua
13.30 Хай щастить 
14.15 Д/ф "Після прем*єри �

розстріл"
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 М/с "Нормальний

Норман"
15.55 Т/с "Таємничий острів" 
16.25 Індиго
16.50 Д/ф "Українці на Колимі.

Траса"
17.40 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 М/ф "Лис Микита" 
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Чотири жінки і один

злочин" 
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 Громадська варта
22.15 Далі буде... 
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 М/с "Пригоди ведмедиків

гаммі � 6"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Монтекрісто"
11.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.25 Т/с "Палаючий лід"
13.25 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Хороші хлопці"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Хороші хлопці"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Спи зі мною". n
01.05 "Служба розшуку дітей"
01.10 Т/с "Мертва справа � 4"
01.55 Документ
02.25 ТСН
02.50 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.35 Т/с "Чужа сім'я � 4"
04.15 Т/с "Мертва справа � 4"
05.00 Документ
05.30 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу".

Мікронезія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Х/ф "Останній наказ

генерала"
09.55 Т/с " Обручка"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Козинакі з

соняшника 
13.15 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Вкрасти в ..."
15.25 Т/с " Це було в Гаврилівці "
16.30 "Народний суд" 
17.45 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Вкрасти в ..."
22.35 Док. проект "Секти" 
00.00 Док.проект "Воїни.

Кортес" 
01.05 Т/с "Таємничі шляхи"
01.55 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.00 "Знак якості". Козинаки із

соняшника 
02.45 "Гід країнами світу".

Мікронезія 
03.35 "Народний суд" 
04.25 "Ключовий момент" 
05.10 Т/с "Таємничі шляхи"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти

СЕРЕДА

19 листопада

ЧЕТВЕР

20 листопада
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06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Тролі"
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"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с "Сармат"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Десяте королівство"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
15.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.30 Т/с "Сармат"
17.30 Т/с "Агент національної

безпеки"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
22.25 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Американські

гірки". s
01.10 Факти
01.25 Спорт
01.35 Погода
01.40 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.10 Погода
03.15 М/с "Американський тато"
04.10 Х/ф "Найкращий бордель

у Техасі". s

ТРК “КИЇВ”
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта 
07.00 Новини
07.20 Прес�ревю 
07.30 "0�51"
07.40 Бізнес�ситуація 
07.50 Vip�стажер
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 "Українська ніч 1933

року" 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 Мульти�буки
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "У старих ритмах"
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Мультфільми 
16.20 У центрі уваги
17.00 Новини
17.15 Д/с "Медичні детективи"
17.50 Бізнес�лабіринти
18.00 Т/с "Зцілення коханням"
18.55 Столиця 
19.40 Корисна розмова 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

В.Золотухін 
22.25 Четверта влада
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.35 Вечірня кава
00.05 "0�51" 
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "У старих ритмах" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

Ю.Яковлєв  
03.00 Новини
03.25 Прес�ревю  
03.30 У центрі уваги
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Т/с "Гра в кохання"

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.25 М/с "Мумія"   
06.50, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.55 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
07.25 Т/с "Як я познайомився з

вашою мамою" 
09.00 Х/Ф "Клоун"  
11.05 Т/с "Солдати�15"     
12.10 Т/с "Друзі"   
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Дак Доджерс" 
14.05 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
14.45 Teen Time
14.50 Побачення з мамою
15.20 Т/с "Третя планета від

сонця" 

15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"  
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.50 Т/с "Моя прекрасна

нянька"  
18.30 Т/с "Татусеві доньки"   
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Ранетки" 
21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"  
22.00 Т/с "Татусеві доньки"   
22.20 Х/Ф "Моя суперколишня"   
00.20 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
01.00 Репортер
01.15 Спортрепортер
01.20 Погода
01.25 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 
02.15 Х/Ф "Парфумів день" 
04.05 Х/Ф "Цвіркун за

вогнищем"

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Крізь терни до зірок" 
08.10 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
10.00 Т/с "Закон і порядок"
11.00 "Маски�шоу"
11.40 Т/с "Пуаро"
12.45 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.55 Х/ф "Протистояння" 
15.25 Х/ф "Виклик смерті"
17.25 Т/с "Закон і порядок" 
18.25 "Легенди бандитської

Одеси". Одеський Джеймс
Бонд 

19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Інстинкт хижака"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок" 
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "До мене, Мухтар!" 
10.40 "Зіркове життя. Зіркові

вдови"  
11.30 "Нез'ясовно, але факт"
12.30 "Слідство вели. На

прізвисько Лютий"  
13.30 "Документальний

детектив. Ворог за вікном" 
13.55 "Документальний

детектив. Рецепт страху" 
14.40 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.05 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�Новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Моя правда. Ілля Резнік" 
20.15 "Слідство вели. Пекельне

зілля" 
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.05 Т/с "Медіум" 
01.00 "Вікна � Спорт"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Тримай мене

міцніше" 
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Мумії повертаються" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 
14.00 М/с "Піт і Кантроп" 
14.30 М/с "Пригоди Олівера" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
23.00 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ. "Політехніка"�
"Дніпро"

01.00 "Дом�2".Спецвипуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "24 години. Спорт" 
06.45 "Банкнота" 
06.55 "Погода" 
07.00 Підводна одіссея Кусто        
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Мисливці й переслідувані     
10.00 Табу    
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.30 Спецпроект  
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Служба розшуку дітей 
12.30 Школа ремонту 
13.20 Як це робиться?           
14.05 Спецпроект  
14.45 Примхи погоди  
15.20 Таємниці затонулих

кораблів 
15.45 Підводна одіссея Кусто         
16.45 Зброя, від примітивної  до

сталевої
17.45 Вижити всупереч  
18.45 "24 години"   
18.55 "24 години. Життя"  
19.00 Мисливці й переслідувані  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
21.00 Зброя, від примітивної  до

сталевої
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.15 Табу    
00.15 "24 години"   
00.30 "24 години. Спорт"  
00.35 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.55 Найсмішніша реклама 
01.25 "Світські хроніки"   
01.45 "24 години"   
02.00 "24 години. Спорт"  
02.05 "Банкнота"  
02.10 "Погода"  
02.15 Магія краси   
02.40 Україна стародавня  
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
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 Т/с "Жінка без минулого" 
08.30 Музичне шоу "Яка те

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 "Уроки любові"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

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 "Глухарь"
21.30 Шоу Вєрки Сердючки 
22.30 Рикошет 
23.00 Щиросерде зізнання
23.30 Х/ф "Прикордонна

глибина" 
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Срібний апельсин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.45 Прес�анонс
09.55 Т/с "Чотири жінки і один

злочин" 
10.45 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

11.05 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 "Знайдемо вихід" 
13.05 "Надвечір'я" 
13.30 Темний силует 
14.00 Д/ф "Юхим Михайлів.

Повернення із забуття"
14.25 Д/ф "Історія Ярослава

Дашкевича"
15.00 Новини

15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 М/с "Нормальний

Норман" 
15.55 Т/с "Таємничий острів" 
16.25 Ток�шоу для молоді

"Пазли"
17.00 Новини
17.10 Український вимір
17.40 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

17.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем*єр�ліга.
"Металіст"(Харків)�
"Зоря"(Луганськ)

18.50 Діловий світ
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 Погода
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.50 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.25 Експерти дозвілля
01.50 Відкрита зона 
02.20 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
02.45 Аудієнція
03.10 "Ностальгія за...". 60�ті
03.30 Другий конкурс

ім.Б.Гмирі. Відкриття
04.40 Другий конкурс

ім.Б.Гмирі. Закриття

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 М/с "Пригоди ведмедиків

гаммі � 6"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.25 Т/с "Палаючий лід"
13.25 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 ТСН
15.00 Т/с "Хороші хлопці"
16.00 "Без табу"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Х/ф "Гарячі новини"
23.20 "Проспорт"
23.25 Х/ф "Точка". n
01.40 Х/ф "Клас 61�го року"
03.15 Х/ф "Третій удар"
05.00 "Ключ від спокуси"
05.35 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід країнами світу". Шрі

Ланка 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Х/ф "Останній наказ

генерала"
09.55 Т/с " Обручка"
10.55 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 "Знак якості". Квасоля

консервована 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.15 Т/с "Вкрасти в ..."
15.25 Т/с " Це було в Гаврилівці "
16.30 "Народний суд" 
17.45 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 "Свобода на Інтері" 
00.25 "Народний суд"
01.25 Т/с "Таємничі шляхи"
02.15 "Знак якості". Квасоля

консервована
03.00 "Гід країнами світу". Шрі

Ланка 
03.50 "Народний суд" 
04.40 М/с "Мартін Містері"

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 "Тролі"
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 "Сармат"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Десяте королівство"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
15.00 Т/с "Смерть шпигунам�2"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.25 Х/ф "Вихід Дракона"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.00 Максимум в Україні
21.30 Спецрозслідування
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Голі та смішні
23.35 Акули бізнесу
00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
00.45 Х/ф "Не помирай на

самоті". s
02.20 Факти
02.35 Спорт
02.45 Погода
02.50 "Нічна спокуса".

Інтерактив
04.25 Погода
04.30 М/с "Американський тато"

ТРК “КИЇВ”
06.30 Музична програма
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 ТОП�10 
07.40 Економічний вісник 
07.50 Сім'я від А до Я 
08.20 Столиця
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 "Українська ніч 1933

року" 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 Мульти�буки
11.30 Музична програма
12.00 Новини 
12.10 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
12.35 Споживач 
13.15 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
13.50 Мультфільми 
14.00 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради 

15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Мультфільми 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 ТОП�10 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 "Час мера" 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація
20.50 Міська варта 
21.00 Новини
21.25 Вдала кар'єра
21.55 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
22.25 Четверта влада
23.00 Новини
23.20 Прес�ревю
23.25 ТОП�10 
23.35 Вечірня кава 
00.05 "0�51" 
00.15 Музична програма 
00.35 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
01.05 Нарада в КМДА 
01.50 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради

03.00 Новини 
03.25 Прес�ревю 
03.30 У центрі уваги 
04.00 Четверта влада 
04.30 Вдала кар'єра
05.05 Вечірня кава 
05.35 Брейн�ринг 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Т/с "Моя американська

нянька"
06.25 М/с "Мумія"   
06.50, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.55 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
07.25 Т/с "Як я познайомився з

вашою мамою"  
09.00 Х/Ф "Моя суперколишня"  
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі"    
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.45 М/с "Дак Доджерс" 
14.10 Щоденник Фабрики 

зірок � 2
14.45 Teen Time
14.50 Побачення з мамою
15.25 Т/с "Будинок шкереберть" 
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"   

16.50 Т/с "Ранетки"   
17.50 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
18.30 Т/с "Татусеві доньки"   
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15"  
20.20 Т/с "Ранетки"
21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 
22.00 Т/с "Татусеві доньки"   
22.25 Тільки правда?
23.15 Камеді клаб. Україна
23.55 Репортер
00.10 Спортрепортер
00.15 Погода
00.20 Х/Ф "Будинок літаючих

кинджалів". s  
02.40 Зона ночі
02.45 Невідома Україна
05.50 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Крізь терни до зірок" 
07.45 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
10.00 Т/с "Закон і порядок"
11.00 "Маски�шоу"
11.40 Т/с "Пуаро"
12.45 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.45 Х/ф "Протистояння" 
16.25 "Великі афери"
17.00 Т/с "Марш 

Турецького � 3"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Жандарм із Сен�

Тропе"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок" 
00.30 "Речовий доказ". Батьки�

вбивці
01.10 Х/ф "Спускається

темрява"
02.40 Х/ф "Вінчання зі смертю"
04.00 Х/ф "Голод � 33"
05.40 "Особистий погляд"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини" 
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер" 
08.00 "Вікна � Новини" 
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Міміно" 
10.50 "Моя правда. Ілля Резнік" 
11.50 "Нез'ясовно, але факт" 
12.50 "Слідство вели. Пекельне

зілля" 
13.45 "Документальний

детектив. Щастя в кредит" 
14.10 "Документальний

детектив. Ліки від
ненависті" 

14.40 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.05 Т/с "Комісар Рекс" 
17.05 "ВусоЛапоХвіст" 
17.45 "Вікна�Новини" 
17.55 Х/ф "Мужики!.." 
20.00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!"
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!" Підсумки
голосування

23.05 Х/ф "Весьєгонська
вовчиця" 

01.20 "Вікна � Спорт"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Тримай мене

міцніше" 
11.30 "Дивись!"
12.00 "Містика зірок"
13.00 М/с "Мумії повертаються" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс"
14.00 М/с "Піт і Кантроп" 
14.30 М/с "Пригоди Олівера"
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 Т/с "Своя команда" 
16.30 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Великий брат"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 Т/с "Галактика Динамо" 
01.00 "Тема з варіаціями".

Краще

П’ЯТНИЦЯ

21 листопада
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ТОНІС
06.00 Клуб 700  
06.25 "24 години" 
06.40 "24 години. Спорт"
06.45 "Банкнота"
06.55 "Погода"
07.00 Підводна одіссея Кусто          
08.00 Хіт �парад диких тварин
09.00 Мисливці й переслідувані 
10.00 Табу   
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером
11.30 Спецпроект
12.00 "Світські хроніки"  
12.30 Школа ремонту
13.20 Як це робиться?          
13.40 Загибель "Антарктики"
14.10 Спецпроект
14.45 Примхи погоди 
15.20 Таємниці затонулих

кораблів
15.45 Підводна одіссея Кусто        
16.45 Зброя, від примітивної  до

сталевої
17.45 Вижити всупереч 
18.45 "24 години" 
18.55 "24 години. Життя"
19.00 Мисливці й переслідувані     
20.00 "Світські хроніки" 
20.30 "24 години" 
21.00 Зброя, від примітивної  до

сталевої
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години" 
23.15 Табу    
00.15 "24 години" 
00.30 "24 години. Спорт"
00.35 "Банкнота"
00.40 "Погода"
01.00 Вічні джерела енергії 
01.45 "24 години" 
02.00 "24 години. Спорт"
02.05 "Банкнота"
02.15 "Погода"
02.20 Магія краси 
02.40 Ціна перемоги
04.20 Спецпроект
04.40 Вічні джерела енергії 
05.00 "24 години" 
05.15 "24 години. Спорт"
05.20 "Банкнота"
05.30 "Погода"
05.35 Вічні джерела енергії

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Прокидайся з "Україною"
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Прокидайся з "Україною"
07.30 Т/с "Жінка без минулого" 
08.30 Музичне шоу "Яка те

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 "Скажи "Так" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Щиросерде зізнання
20.00 Життєві сенсації
20.30 Т/с "Глухарь" 
21.30 Шустер Live
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Рикошет
04.30 Х/ф "Секретний ешелон"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 ДЕНЬ ПАМ*ЯТІ ЖЕРТВ

ГОЛОДОМОРУ. Жалобні
заходи

10.20 Погода
10.25 Реквієм�симфонія "33�й

рік"
11.00 Лауреати телефестивалю

"Калинові острови". Д/ф
"Сонце у терновім вінку" 

11.20 Д/ф "Німа правда.
Свідчення, загублені в
стерні"

11.50 Погода
12.00 ДЕНЬ ПАМ*ЯТІ ЖЕРТВ

ГОЛОДОМОРУ.
Міжнародний форум
"Україна пам*ятає � світ
визнає!"

14.00 Погода
14.10 Парламент
15.00 ДЕНЬ ПАМ*ЯТІ ЖЕРТВ

ГОЛОДОМОРУ.
Скорботна хода

15.30 Церемонія відкриття
Меморіалу жертвам
голодомору та

Загальнонаціональна
хвилина мовчання

16.30 Книга.ua
17.10 Д/ф "33�й.Материнський

спогад"
18.05 Д/ф "33�й.Материнський

заповіт"
19.00 Д/ф "Голодомор.

Технологія геноциду"
21.00 Новини 
21.20 Погода
21.25 Д/ф "Радянська історія"
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка, Кено
01.35 Експерти дозвілля
02.05 Екіпаж
02.35 Д/ф "Голод�33. Свідчення

очевидців"
03.40 Д/ф "33�й.Материнський

спогад"
04.35 Д/ф "33�й.Материнський

заповіт"
05.35 Служба розшуку дітей
05.45 Дитячий пісенний конкурс

"Євробачення�2008".
Щоденник

КАНАЛ “1+1”
06.15 "Без табу"
07.10 Д/ф "Великий голод"
08.15 Д/ф "Свічка Джеймса

Мейса"
09.25 Д/ф "Хлібна гільйотина"
11.25 М/ф "Принцеса�лебідь"
13.00 Х/ф "Чорна сукня"
15.05 "Найрозумніший"
17.25 Х/ф "Зникнення"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Інді"
22.00 Х/ф "Місто янголів"
00.35 Д/ф "Свічка Джеймса

Мейса"
01.35 Д/ф "Хлібна гільйотина"
03.05 Д/ф "Слід кривавий

стелиться" � "комдив"
04.35 М/ф "Принцеса � лебідь"

ІНТЕР
06.00 Док.проект "Справжній

бійцівський клуб" 
06.40 Док.проект "Пінгвіни в

облозі" 
07.35 "Свобода на Інтері" 
10.15 Х/ф "Білоруський вокзал"
12.20 Х/ф "Рідні та близькі"
14.25 "Позаочі" 
15.40 Х/ф "Барак"
17.55 Х/ф "Свої діти"
20.00 "Подробиці" 
20.25 Х/ф "Гріх"
22.30 Х/ф "Спекотний

листопад". s
00.30 Х/ф "Голод � 33"
02.25 Док.проект "Пінгвіни в

облозі" 
03.20 Док.проект "Справжній

бійцівський клуб" 
04.10 "Ключовий момент" 
05.00 М/с "Мартін Містері"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Погода
06.20 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
06.50 Акули бізнесу
07.10 Погода
07.15 Х/ф "Дольмен"
09.10 Х/ф "Тридцятого

знищити"
11.40 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
13.55 Х/ф "Телефонна будка"
15.45 Факти. Спецвипуск
16.00 Хвилина мовчання
16.05 Х/ф "Бетмен і Робін"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Війна світів"
21.35 Х/ф "Стирач". s
00.00 Х/ф "Спаун". s
02.00 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.50 Х/ф "Гавана". s

ТРК “КИЇВ”
06.20 Мульти�буки
07.00 Новини
07.20 Нарада в КМДА
08.05 Досягти мети
08.25 Корисна розмова
08.35 Про сім'ю 
08.55 Економічний вісник 
09.20 Споживач 
09.55 Від партнерства до успіху
10.05 Навчайся з нами 
10.15 Дім живих історій 
10.50 ТОП�10 
11.00 Д/с "Велика мандрівка" 
11.30 Мульти�буки 
12.00 Сім'я від А до Я 
12.25 Т/с "Сумна історія

кохання" 
13.25 "Наркоманія виліковна" 
13.50 "Українська ніч 1933

року" 

17.30  "Час мера" 
18.20 Х/ф "Справи давно

минулих днів"
20.10 "Час темряви" 
21.00 Новини 
21.20 Х/ф "Зломщик" 
23.00 Полігон 
23.30 Т/с "Сумна історія

кохання"
00.30 Х/ф "Справи давно

минулих днів"
02.05 Х/ф "Сільська вчителька" 
03.45 Новини 
04.05 "Час темряви" 
04.55 Д/с "Велика мандрівка"
05.35 Х/ф "Зломщик"

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Х/Ф "Уолл Стріт"    
07.50 Х/Ф "Рубін Каїра"   
10.00 Х/Ф "Прогулянка в

небесах"   
12.05 Х/Ф "Кільце дракона"   
13.55 Х/Ф "Дівчина з Джерсі"  
15.45 Звернення Президента

Ющенка
16.00 Оголошення Національної

хвилини мовчання
16.10 Х/Ф "Пригоди короля

Артура" 
18.00 Х/Ф "Зірвиголова". s
20.00 Х/Ф "Солдат Джейн". s 
22.25 Х/Ф "Від колиски до

могили". s   
00.25 Спортрепортер
00.40 Х/Ф "Наречена Чакі". n  
02.55 Х/Ф "Внутрішній світ

Манкі Зеттерленда"

НТН
06.00 "Особистий погляд"
06.30 "Блага звістка з Ріком

Ренером"
07.00 "Голос перемоги"
07.15 Х/ф "Іди та дивись"
10.10 Х/ф "Вишневі ночі"
12.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
13.45 Х/ф "Голод � 33"
15.45 Хвилина мовчання 
16.05 Х/ф "Подвиг Одеси" 
19.10 Х/ф "Корольов" 
21.45 Х/ф "Той, що біжить по

кризі"
00.15 Х/ф "Інтим" 
02.35 Х/ф "Вишневі ночі"
04.05 "Особистий погляд" 
04.55 "Речовий доказ"

СТБ
05.00 "Непоясненне"
05.45 Х/ф "Весьєгонська

вовчиця" 
07.30 "Голод у брехні"
08.35 Х/ф "Два капітани" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання" 
19.00 Х/ф "Мужики!.." 
21.10 "Мужики!..."Невідома

версія
22.10 "Зіркове життя. Зіркові

вдови" 
23.10 "Моя правда. Ілля Резнік" 
00.10 "Нез'ясовно, але факт" 
01.10 "Фантастичні історії.

Відьми ери Водолія" 
02.05 Х/ф "Великий матч"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
09.00 Ретро�мультик
9.30 Т/с "Мурашки по шкірі" 
10.30 Х/ф "Історія караульного

пса"
11.30 "Дивись!"
12.00 Х/ф "Історія караульного

пса" 
13.00 Х/ф "Страчені світанки"
15.00 Д/ф "Кобзар"
16.00 Х/ф "Голод 33"
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Х/ф "Карпатське золото"
20.30 Вечірній мультик.
21.00 Х/ф "Вишневі ночі"
23.00 "Дивись!"
23.30 Д/ф "Замки України"
00.00 "Щоденник Ліги чемпіонів

УЄФА"
00.30  М/с "Шкільні війни" 
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Спецпроект
06.25 "24 години. Спорт" 
06.30 "Погода" 
06.35  Трипільці 
08.35 Зелена варта 
09.10 Мисливці й переслідувані 
10.10 Школа ремонту
11.00 Вічні джерела енергії 
11.30  Ольвія
12.35 Хроніки крокодила
13.10 Х/ф "Клеопатра" 
16.55 Дивні дні на планеті Земля   
19.00 Мисливці й переслідувані     
20.00 Т/с "Гордість і

упередження"      
23.20 "24 години. Світ"

23.40 "24 години. Життя"
Дайджест

00.10 Найсмішніша реклама 
00.50 Незалежність назавжди
04.55 Зелена варта 
05.20 Сильні світу сього
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 Шустер Live
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Срібний апельсин
10.30 М/с "Мисливці за

примарами" 
11.00 Х/ф "Жак�бідняк"
14.00 Щиросерде зізнання 
14.45 Х/ф "Подзвони в мої

двері" 
15.45 Звертання Президента

України В.Ющенко до
Українського народу 

16.00 Хвилина мовчання в
пам'ять жертв голодомору

16.05 Х/ф "Подзвони в мої
двері" 

19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода
19.45 Т/с "Бухта філіпа"
21.45 Щиросерде зізнання
22.15 Життєві сенсації
22.45 Х/ф "Гора героїв"
01.00 Нічні розваги 
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Мультфільми
05.45 Х/ф "Жак�бідняк" 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Доки батьки сплять
09.10 Підсумочки
09.15 Антивірус для дітей
09.30 Крок до зірок
10.00 Ігри чемпіонів 
10.25 Погода 
10.30 Нова армія
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.50 Погода 
12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"
12.30 Здоров'я 
13.25 Аудієнція. Пам*яті

Урмаса Отта
13.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем*єр�ліга.
"Карпати"(Львів)�
"Металург"(Донецьк) 

14.50  Погода 
16.00 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською
16.50 Д/ф "Михайлівський

Золотоверхий монастир.
900 років"

17.50 Дитячий пісенний
конкурс "Євробачення�
2008". Щоденник

18.05 Погода 
18.10 Діловий світ. Тиждень
18.50 КВК � 2008. Фестиваль в

м.Сочі
21.00 Новини
21.15 Дитячий пісенний

конкурс "Євробачення�
2008". Фінал

23.30 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Трійка, Кено
01.25 Служба розшуку дітей
01.30 Віртуози планети. Ч.1.

А.Цабель
02.00 Віртуози планети. Ч.2.

Ф.Пуленк
02.25 Віртуози планети. Ч.3.

П.Чайковський
02.45 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 М/ф "Літаючий будинок"
07.00 "Топ гір � 2"
08.00 Бокс по�справжньому.

Рікі Гатон � Пол Маліньягі
09.00 "Лото�забава"
10.10 "Єралаш"
10.35 М/ф "Клуб Міккі�Мауса"
11.25 "Караоке на Майдані"
12.20 Х/ф "Гроші для доньки"
14.40 "Катастрофи"
15.15 "Найрозумніші дорослі

ігри"
17.15 Т/с "Не краса по�

американськи"
18.15 Т/с "Моя  прекрасна

нянька"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Будинок з

привидами"
22.10 "Світське життя"
23.10 Х/ф "Гарячі новини"
01.20 Х/ф "Точка". n
03.05 Х/ф "Гроші для доньки"
04.40 "Ключ від спокуси"
05.20 "Союзмультфільм" 
05.40 "Катастрофи"

ІНТЕР
06.15 Док.проект "Прадавні

єгиптяни"
07.15 Х/ф "Дорога в горах"
09.20 "Городок" 
10.00 "Україна, вставай!" 
10.30 Х/ф "Навіки твоя"
14.40 Док.проект "Образити

королеву. Вія Артмане" 
15.40 Бенефіс Ю.Гальцева й

М.Вєтрова  
17.50 Х/ф "Важливіше, за

кохання"
20.00 "Подробиці тижня"
20.50 Х/ф "Кохання під грифом

"Цілком таємно". s
23.00 Х/ф "Кохання з

повідомленням". s
01.15 "Подробиці тижня" 
02.00 Х/ф "Навіки твоя"
05.00 Док.проект "Прадавні

єгиптяни"

ICTV
06.10 Факти
06.25 Погода
06.30 Т/с "Альф"
06.55 Погода
07.00 Х/ф "Тридцятого

знищити"
09.15 Квартирне питання
10.10 Ти не повіриш!
11.05 Чудо�люди
11.35 Галопом по європах�3
12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.10 Х/ф "Грейсток: Легенда

про Тарзана, повелителя
мавп"

16.10 Х/ф "Війна світів"
18.45 Факти тижня 
19.20 Спорт
19.25 Х/ф "Післязавтра"
22.05 Х/ф "Командо"
00.00 Х/ф "Планета дикунів". s
02.00 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.30 Х/ф "Батьки"

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини 
07.20 Музична програма 
07.50 Російське диво 
08.40 Vip�стажер 
09.15 Концерт "Шлягер�парад" 
10.45 "Шиканемо" 
11.35 "Клуб Суперкниги"
11.55 "Проповідь С.Аделаджо" 
12.20 Золотий гусак 
12.50 Т/с "Сумна історія

кохання" 
13.50 Вдала кар'єра 
14.20 Резус�конфлікт 
15.15 Брейн�ринг 
16.05 "Шевченківський вечір"
17.10 Концерт "Шлягер�парад"  
18.40 Х/ф "Ідеальний злочин" 
20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
21.00 Новини�тижневик
21.30 Х/ф "Вірінея" 
23.30 Новини�спорт�тижневик
23.50 Золотий гусак 
00.20 Англійська за 4,5 місяці 
00.40 Т/с "Сумна історія

кохання" 
01.40  Х/ф "Ідеальний злочин" 
03.15 Резус�конфлікт 
04.00 Новини�тижневик 
04.30  Х/ф "Вірінея"

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/Ф "Дівчина з Джерсі"   
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Кліпси
09.10 Руйнівники міфів�3 
10.20 Алло гараж   
10.55 Х/Ф "Зірвиголова"   
12.55 Шоуманія  
13.40 Ексклюзив  
14.15 Аналіз крові 
15.00 Зоряні драми 
16.00 Т/с "Щасливі разом"
17.00 Х/Ф "Солдат Джейн" 
19.25 Х/Ф "Місс 

конгеніальність�2"  
22.00 Фабрика зірок � 2
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/Ф "Заклик". n        
01.55 Х/Ф "Розповідь про Федота

Стрільця" 
03.35 Х/Ф "Їхали два шофери" 
04.50 Х/Ф "Арабелла � донька

пірата"

НТН
06.00 "Особистий погляд"
07.00 "Повнота радості життя" 
07.35 Х/ф "Чарівна лампа

Аладдіна"
09.15 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.00 "Маски�шоу"
11.15 М/ф "Том і Джеррі"
12.45 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
15.10 "Легенди бандитської

Одеси". Червоні
дияволенята

15.45 Т/с "Сищик Путілін" 
18.00 "Агенти впливу"

18.40 Х/ф "Джеймс Бонд. Живі
вогні" 

21.25 Х/ф "Мічений"
23.35 Х/ф "Суккуб"
01.45 "Особистий погляд" 
03.50 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 "Непоясненне.

Полтергейст"
08.00 "Навколо світу" 
09.00 "Їмо вдома" 
10.45 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!"
12.00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!" Підсумки
голосування

12.40 "За Вікнами" 
13.30 "В пошуках істини.

Віктор Петров. Кохання
резидента" 

14.30 "Слідство вели. Король
медвежатників" 

15.25 "Документальний
детектив. Сердечні
справи" 

16.00 "Правила життя. Гроші
за віру

17.00 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.05 Х/ф "Не підганяй

кохання" 
22.20 Х/ф "Тобі, справжньому" 
01.45 "Неймовірні історії

кохання"
02.30 "Приватні історії.

М.Трубач"

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 "Заборонена зона"
13.00 Баскетбол.Чемпіонат

УБЛ."Кривбас"�
"Черкаські мавпи"

15.00 "Єралаш"
15.30 "Ключі від форту Буаяр"
18.00 Футбол. Прем"єр�ліга.

"Дніпро"�"Таврія"
20.00 "Дом�2"
22.00 "Великий брат"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 М/с "Ельфійська пісня"
00.30 М/с "Берсерк" 
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Як це робиться?          
06.30 Красунчмк Київ
06.45 Вічні джерела енергії 
07.10 "24 години. Життя"

Дайджест 
07.35 Зелена варта 
08.10 "24 години. Світ"
08.30 За сім морів
09.00 Мисливці й переслідувані   
10.00 Школа ремонту 
10.50 Хроніки крокодила 
11.10 Х/ф "Клеопатра"  
15.00 Дивні дні на планеті

Земля        
19.00 Неймовірне тіло людини
20.00 Т/с "Гордість і

упередження"
23.05 Сильні світу сього
23.30 Найсмішніша реклама 
00.05 Зелена варта 
00.30 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 "Жак�бідняк" 
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Срібний апельсин
10.30 М/с "Мисливці за

примарами" 
11.00 Х/ф "Подзвони в мої

двері" 
15.00 Т/с "Жнець"
17.00 Х/ф "Небезпечна

сусідка"  
19.00 Події тижня
19.45 Т/с "Бухта Філіпа"
22.00 Щиросерде зізнання
22.20 Футбольний уїк�енд 
23.30 Х/ф "Жах з безодні" 
01.30 Нічні розваги
03.30 Події тижня
04.05 Х/ф "Гора героїв" 
05.35 Мультфільми

СУБОТА

22 листопада

НЕДІЛЯ

23 листопада
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65 років визволення Києва

М
инуло 65 років з
того дня, як Київ
був звільнений

від фашистської окупації.
Тривала вона 777 довгих
днів і ночей. Вранці, 6 листо�
пада 1943 року, війська 1�го
Українського фронту під
командуванням Миколи
Ватутіна увійшли до столиці
України. Ця подія стала
переломною у ході війни і
подарувала мільйонам людей
надію на перемогу.

Концерт, присвячений цій
даті � це ще одна нагода усла�
вити подвиг наших батьків та
дідів у роки Великої Вітчизня�
ної. Дійство, у рамках район�
них заходів, відбулося  6
листопада у приміщенні Киє�
во�Святошинської районної
класичної гімназії. На святі
були присутні: в.о. голови
Києво�Святошинської  район�
ної державної адміністрації
Сенчук С.С., голова Києво�
Святошинської районної ради
Косенко Г.М., міський голова
м.Боярка Добрівський Т.Г.,
начальник НОК Київського
військового ліцею ім. Богуна
Романенко Д.В., представни�
ки районних, міських, сільсь�
ких рад ветеранів війни. 

Зі словами шани та подя�
ки воїнам�ветеранам звер�
нувся до присутніх в.о. голо�
ви Києво�Святошинської
райдержадміністрації С.С.
Сенчук, та вручив грошову
винагороду ветеранам, серед
яких і двоє наших земляків,
боярчани Г.І. Обертас та
Т.Л. Каменєва. 

Закінчилася офіційна
частина, розпочався святко�
вий концерт. Відкривав його
український народний жіно�
чий хор ветеранів війни і
праці "Надія" (керівник
Любов Рачинська), пісні у
виконанні якого немов ожи�

вили у пам'яті присутніх події
тих далеких воєнних років.
Слова привітання на адресу
усіх присутніх лунали від уча�
сників  ансамблю "Дивосвіт" з
села Новосілки, дарував
музично�хореографічні  ком�
позиції хореографічний
ансамбль "Білогородчанка" з
села Білогородка, і, звичайно
ж, незмінний учасник усіх
масштабних культурних подій
міста � хор "Співають ветера�
ни" (керівник Алла Бібик), а
ветеран Прокопчук виконала
пісню "Мой милый, если б не
было войны", яка не залиши�
ла жодної байдужої людини в
залі. На очах тремтіли сльози,
яких ніхто й не соромився.
Адже це сльози від спогадів
тяжкого воєнного лихоліття,
що його довелося пережити
цим мужнім людям. 

…Хвилина мовчання. В
пам'ять по тих, хто поліг у
бою, по тих, хто не чує сьогод�
ні пісні, по воїнам, які загину�
ли на полі брані, померли від
тяжких поранень або ж зали�
шили нас  за ці 65 років. Вод�
ночас ми звертаємося до Все�
вишнього аби подовжив  він
життя живим учасникам тих
героїчних подій і свідкам тих
лихих часів. 

Кожен з ветеранів, уча�
сників визволення Києва,
може майже похвилинно
відтворити у пам'яті події
того дня, 6 листопада 1943
року. Звільнення Києва
стало вирішальним, перело�
мним моментом у свідомості
мільйонів радянських людей.
З моменту, коли ворог від�
ступив від української столи�
ці, віра в перемогу закарбу�
валась у серцях і стала
рушійною силою, зупинити
яку вже б ніхто не зміг.

Марина Смірнова

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО

О
днією з таких істо�
ричних віх є визво�
лення столиці

нашої Держави від фашист�
ських загарбників.

6 листопада, рівно 65 років
тому, після важких кровопро�
литних боїв радянські війська
визволили Київ від німецько�
фашистської окупації. Опера�
ція з визволення Києва трива�
ла понад три місяці. Ставка
Верховного Головнокоманду�
вання планувала провести її
наступом із Букринського та
Лютіжського
пл а ц д а р м і в .
Головний удар
наносився з
Південно�Бу�
к р и н с ь к о г о
плацдарму. Але
всі спроби
прорватися до
Києва з півдня
були невдалі.
Тому 24 жов�
тня головний
напрям визво�
лення Києва
було перенесено
на Лютіжський
п л а ц д а р м .
Наступ на Київ почався 3
листопада 1943 року, а вже 5
листопада радянські танкісти,
обійшовши ворога із заходу,
вийшли в район Святошина і
перехопили шосейну дорогу
Київ�Житомир...

А 5 листопада 2008 року
на Лютіж знову йшли війсь�
кові загони, і гриміли залпи.
Цього разу � як пам'ять про
тих, чиї імена пекельним вог�
нем навічно вписані в біогра�
фію нашої країни...

Зокрема, з Боярки виру�
шив до Лютіжа збірний поза�
часово�історичний "загін
пам'яті", до складу якого
увійшли ветерани Великої
Вітчизняної з Боярської орга�
нізації інвалідів війни та

Збройних Сил (Нурищенко
В.А.) та Спілки ветеранів
війни і праці м. Боярка
(Янковчук Т.М.), а також
вихованці Навчально�оздо�
ровчого комплексу Київсько�
го військового ліцею імені
І.Богуна.

І був мітинг, і підхоплював
холодний осінній вітер слова
учасників тих вже далеких
подій, і в скорботній Хвилині
мовчання схиляли свої горді
голови дерева до ніг застигло�
го гранітного солдата в роз�

криленій плащ�палатці, який
піднявся в свою останню
атаку да так і завмер, сти�
скуючи в руках зброю миру.
Мить, коли ожила історія.

...Одночасно бійці генера�
ла Москаленка 5 листопада
вийшли на околиці Києва, а
війська генерала Уманського
прорвались на Поділ. Ніч із 5
на 6 листопада була вирі�
шальною в битві за Київ. По
Брест�Литовському шосе
(проспект Перемоги) проби�
лись танкісти капітана Чума�
ченка. В 0 годин 30 хвилин
Червоний прапор було підня�
то над будівлею ЦК КП(б)У
(площа Калініна). До 4 годин
ранку опір противника в
Києві було зламано, о 5 годи�

ні ранку 6 листопада 1943
року генерал Ватутін доповів
Верховному Головнокоман�
дувачу Сталіну, що Київ пов�
ністю звільнено від німецько�
фашистських загарбників. У
цей же день Москва салюту�
вала героям битви за Київ і
Дніпро...

Сивочолі поверталися в
свою юність. А молодь... Дій�
сно, чи не найважливішою ця
зустріч була саме для юних.
Адже не зі сторінок підручни�
ка читали їхні спраглі серця

біографію своєї
країни, не зі слів
учителя вчилися
любити рідну
землю. Серйозні�
шають обличчя
військових ліцеї�
стів�богунівців.
Михайло Бідюк
з Білої Церкви,
Юрій Язідж�
Огли з Черкащи�
ни, Олександр
Борзилович і
Сергій Чорной�
ван з Дніпропе�
тровської та
Павло Гладченко

з Житомирської областей,
Георгій Рубцов з Гурзуфу...
Всі ці хлопці, як і їхні товари�
ші, прибули до ліцею з різних
куточків нашої Батьківщини.
Та зараз вони навчаються на
Святошинській землі, мужні�
ють під небом області Київ�
ської. І саме на цій землі, яку
вони, одягнувши військову
форму, готуються захищати,
приходить у хлоп'ячі серця
усвідомлення всього того, що
зібрано в одному короткому
слові � народ...

А музейна експозиція веде
свою нескінченну оповідь про
ті події, і оживає історія, кро�
куючи у завтрашній день.

Радислав Кокодзей
фото майора А. Кришини

ПОЗАЧАСОВИЙ "ЗАГІН ПАМЯТІ":
КУРС � ЛЮТІЖСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ
Хоча історія й розвивається "по спіралі", та є в тому розвиткові немало віх, коли час і простір

зливаються в одну категорію. І замовкають слова, а говорить родова пам'ять роду і народу...

Я, Курмач

Петро Мусі�

йович, наро�

дився 5 липня

1923 року.

28 серпня

1943 року був

призваний до

лав Радянської

Армії. Воював

у складі 340�ї

стрілецької дивізії 1142�го стрілець�

кого полку 3�го стрілецького баталь�

йону, був мінометником.

Форсував ріку Дніпро, визволяв

м. Київ та Київську область, з

боями, у складі 340�ї дивізії, пройшов

усією територією України. Нагоро�

джений ювілейними медалями до 40�

річчя, 45�річчя, 50�річчя, 55�річчя,

60�річчя визволення Києва.

З воєнних часів у мене зберігся

текст пісні нашої, 340�ї стрілецької

дивізії.

З повагою, інвалід Великої
Вітчизняної війни І�ї групи 

Курмач Петро Мусійович

Под грохот канонады, в
суровые годы
Нас не страшили бури,
ни враг, ни холода
В огне войны ковалась
сила боевая,
В огне войны рождалась
340�я

Припев: Вперед, к Поб�
еде Врагов сметая
Шла грозным шагом
Триста сороковая

Страну родную встала ты
грудью защищать
И вихрем налетела врага
уничтожать
Горячие денечки были
под Москвой
Когда с Гудерианом вступи�
ла в смертный бой.

Припев:

У Красной у столицы
недруг был разбит
И Родина гордится, и враг
назад бежит

Алексин захватила, Калу�
гу заняла
Ты дверь в Москву закры�
ла и дальше в бой пошла.

Припев:

Воронежские степи и
битва на Донце
Врагов рвала ты цепи и
знала одну цель.
И путь свой проложила
сквозь лес и реки вброд
Повсюду немца била и
двигалась вперед.

Припев:

И Сталинские думы ты
выполнить старалась
В родной наш город Сумы
ты первого ворвалась
Гремит салют в Москве
родной, приказ нам Ста�
лин дал
Он нас дивизией Сум�
ской, доблестной назвал.

Припев: Вперед, к Победе

Врагов сметая Идет Сум�
ская Триста сороковая

Как грозную лавину, ты
гнев свой пролила
И сердце Украины, ты
Киев заняла
Устами Сталина страна
решила приказать
И Сумско�Киевской тебя
впредь именовать.

Припев: Идет к Победе
Врагов сметая Киевско�
Сумская Триста сороко�
вая

Боевой твой путь просла�
вила � это наш завет
Скоро мы врага раздавим
� это путь побед
Мы в боях сложили
песню боевую
Про Краснознаменную
триста сороковую

Припев: Идет к Победе
Врагов сметая Красноз�
наменная Киево�Сумская

240�я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (подається мовою оригіналу)

Слова Малиновского, Музыка Зыкова



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм10

Гість Боярки

Н
ародна артистка
України, актриса
Н а ц і о н а л ь н о г о

академічного драматичного
театру ім. І.Франка (з 1977
року!), співачка й знаменита
ведуча (з осені 2003 року)
"Ключового моменту" телека�
налу "Інтер" Наталя В'яче�
славівна Сумська � людина
дійсно незвичайна. Тому й
приїхала до ліцею не після
обіду, як всі знаменитості, а
рано�ранесенько, за годину
до початку занять...

Що ж можна встигнути за
якусь коротку годину спілку�
вання? Виявляється � багато!
Відповісти на силу�силенну
запитань, цікавих і несподіва�
них. Розповісти про свою
роботу, сім'ю, захоплення.
Показати декілька фрагмен�
тів із зіграних ролей (напри�
клад, під час сцени з "Наталки
Полтавки" Наталі Сумській
був потрібен партнер, яким
став... один із ліцеїстів!). А ще
� провести конкурс знавців
української мови, по закін�
ченні якого 4 переможці отри�
мали з рук Наталі Сумської
цілком заслужені подарунки�

нагороди: книги таких видат�
них українських письменни�
ків, як Котляревський,
Нечуй�Левицький... 

Втім, я, здається, таки
дещо захопився. Тож надаю
слово тим, у кого інтерв'ю я
таки взяв � юним ліцеїстам�
богунівцям.

Що ж залишається в сер�
цях після гостей від'їзду?

Ваня Щербанюк: "На
мене зустріч із Наталією Сум�
ською справила надзвичайне
враження. Під час цієї зустрі�
чі я дізнався дуже багато про
театр, і мені захотілося дізна�
тися ще більше. Бо я зрозу�
мів, що бути актором � не про�
сто дуже цікаво, а дуже
непросто. От ви змогли б
одночасно працювати над
сценарієм та вести телепере�
дачу "Ключовий момент", зні�
матися у фільмах й грати у
спектаклях?"

Сашко Борзилович: "Осо�
бливо мене вразив мелодій�
ний, чаруючий голос та вмін�
ня Наталі В'ячеславівни не
лише гарно співати, а й чудо�
во розмовляти українською.

Можливо, лише тепер я зро�
зумів, наскільки чарівна
наша українська мова.

Юрко Язідж�Огли: "Мені
Наталя Сумська дуже сподо�
балася не лише як талановита
актриса, а й як цікава, творча
людина".

А Дмитро Сквирський
додає: "Я дуже гордий з того
цілком випадкового факту,
що можу вважатися земля�
ком Наталі Сумської. Адже
вона народилася в селі Катю�
жанка Вишгородського райо�
ну, яке є сусіднім з селом
Феневичі, де я проживав".

Ваня Крижов: "Зустріч з
Наталією Сумською додала
мені впевненості у власних
силах. Адже я переконався,
що завдяки наполегливій
праці можна досягти будь�
якої поставленої мети". 

Артем Шевченко: "Мене
надзвичайно вразила ця
перша зустріч з Наталією
Сумською. Чому перша?
Тому що Наталя В'ячеславів�
на пообіцяла нам... цілий
спектакль! І я обов'язково
відвідаю театр імені І.Фран�
ка, в якому вона працює...

Ця зустріч додала 
мені... любові

То що ж є отим головним,
що не залишило байдужим
жодне ліцеїстське серце?
Навіть в цьому надзвичайно
добре розібралися мої юні спі�
врозмовники � ліцеїсти�пер�
шокурсники.

Ростислав Боярський: "З
першого погляду я Наталю
В'ячеславівну навіть не впіз�
нав, хоча й часто бачив її по
телевізору. Адже, виявляєть�
ся, вона така... (хлопчина на
мить замислюється, а потім,
коли потрібне пояснення
знайдено, радісною усмішкою
розквітає його обличчя,) зви�
чайна і проста".

А Роман Герасименко та
Миронюк додають: "І зовсім
не така, як "в телевізорі". Під
час передачі пані Наталя
дуже серйозна й уважна. Та,
спілкуючись з нею, ми поба�
чили, що це � дуже весела і
доброзичлива людина. Яка
спілкувалася з нами просто й
відверто � як з рівними, як зі
своїми давніми друзями". 
(Мабуть, останнє й не дивно,
адже син пані Наталі Сумсь�
кої � практично ровесник цих
хлопчаків�ліцеїстів.)

Та й Сашко Демідов не
залишається осторонь розмо�
ви: "Дійсно, з нами спілкува�
лася звичайна людина, про�
ста, цікава й талановита, яка
дуже любить свою справу, а

не якась пихата "звєзда",
невиліковно хвора на зіркову
хворобу. Коли вона показува�
ла фрагменти своїх ролей, то
в залі була така тиша, що було
чути навіть віддих. І при
цьому Наталія Сумська праг�
нула (сподіваюся, це зрозумів
не тільки я) не стільки проде�
монструвати нам свій диво�
вижний талант (одна лише
зміна голосів чого варта!), а
показати красу, багатство, а
відтак � цінність нашої рідної
української мови. А ще �
допомогти нам іншими очима

подивитися на мистецтво: не
як на іграшку�забавку, а як
на справу, дійсно гідну пова�
ги. Може, саме це було голов�
ною метою її приїзду до нас?" 

"Тому ця зустріч особисто
мені, � доповнює свого товари�
ша Андрій Бондаренко � дода�
ла... любові. До рідної мови,
рідного краю і... театру." 

А другокурсник Євген
Мироненко, який впродовж
всієї розмови лише уважно
слухав враження своїх молод�
ших товаришів, раптом солід�
но додає: Та найголовнішим
подарунком від Наталії Сум�
ської був, мабуть, гарний
настрій з самого ранку (бо
який же він буде після поба�
чених нами кумедних сцен з

"Енеїди" та "Наталки Полтав�
ки"?), який надихнув нас...
на навчання! Адже, щоб бага�
то вміти, треба багато
знати..."

На згадку про цю зустріч
ліцею залишилася фільмоте�
ка (диски із записами філь�
мів, в яких знімалася Наталя
Сумська), а кожному ліцеїсту
� автограф. І, звичайно ж, �
колективне фото на згадку...

Інтерв'ю 
у Наталі Сумської не брав 

Радислав Кокодзей

НАТАЛЯ СУМСЬКА — АКТРИСА, ЯКА ЗМІНЮЄ СВІТОГЛЯД
Зустрічі з незвичайними людьми � одна із добрих давніх традицій Навчально�оздоровчого

комплексу Київського військового ліцею імені І.Богуна. Тому журналістською розповіддю про

чергову цікаву зустріч навряд чи здивуєш читачів нашої газети. От ми й вирішили інтерв'ю у

Наталі Сумської, яка завітала 8 листопада до ліцеїстів�богунівців... не брати! Чому б

самим хлопцям не розповісти про це?

Наша Інтернет�довідка:

СУМСЬКА НАТАЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Дата народження: 22 квітня.

Місце народження: село Катюжанка Київ�

ської області.

Освіта: закінчила Київський державний інсти�

тут театрального мистецтва імені Івана

Карпенка�Карого (1977).

Місце роботи: Національний академічний драма�

тичний театр імені Івана Франка, театральна

компанія "Бенюк і Хостікоєв", телеканал "Інтер".

Звання: народна артистка України, лауреат премії "Київська пектораль". 

Нагороди: Кавалер ордена Миколая Чудотворця.

Основні ролі в театрі: Дідона, Лавінія ("Енеїда" за І. Котлярев�

ським), Людмила ("Васса Желєзнова" М. Горького), Жанна Д'Арк ("Біла

ворона" Ю. Рибчинського), Марі ("Блез" Маньє), Олена Сотниківна у

"Конотопській відьмі", Емілія в "Отелло", Кайдашиха у "Кайдашевій

сім'ї", Фьорелла, Матильда ("Сеньйор з вищого світу"), Анна ("Кін

IV"), Еліза Дулітл ("Пігмаліон" Шоу) та інші. 

Основні ролі в кіно: Марія ("Кармелюк", 1974), Наталка ("Наталка�

Полтавка", 1978), Інна ("Закон", 1990), Марія ("Гори димлять",

1990), Юлія Шаблинська ("Для домашнього вогнища", 1992), Христи�

на ("Дударики"), Марія ("Державний кордон") та інші.

Рецепт успіху: Актор стає дійсно популярним та улюбленим, якщо

перестає тільки вдавати, що грає. Роль потрібно відчути, прожити

її, а глядач обов'язково оцінить.

Уподобання літературні: історична, мемуарна, філософська літе�

ратура.

Уподобання музичні: класика, ретро�естрада.

Заміжня, має двох дітей: дочку Дарину та сина Славка.

Культура

Н
апередодні Дня
української писем�
ності та мови 8

листопада 2008 року у примі�
щенні Боярського будинку
культури відбувся  пісенно�по�
етичний конкурс молодих
виконавців. Представники
боярських ЗОШ №1, ЗОШ
№2, ЗОШ №3, ЗОШ №5 та
Києво�Святошинської район�
ної класичної гімназії підготу�
вали номери для виступу.
Журі конкурсу у складі завіду�
вача майстернею звукозапису
БК Медведченка В.М., керів�

ника народного аматорського
хору "Надія" Рачинської Л.М.,
директора БК Сєчкової І.А. та
режисера всеукраїнських
фестивалів та концертних
програм  Медведченко М.І.
визначили переможців у двох
номінаціях � "Художнє читан�
ня" та "Естрадна пісня" та
двох вікових категоріях �
молодшій(5�7 класи) та стар�
шій (8�11 класи). 

В номінації "Художнє
читання" у молодшій віковій
категорії були нагороджені
Дзюбенко Олена( Диплом І

ст., ЗОШ №1), Овінова
Катерина (Диплом ІІ ст., гім�
назія), Бабенко Тетяна 
(Диплом ІІІ ст., ЗОШ №1), у
старшій віковій категорії �
Гольфамід Богдана (Диплом І
ст., гімназія), Колядич Павло
(Диплом ІІ ст., ЗОШ №2),
Король Вікторія (Диплом ІІІ
ст., ЗОШ №3). В номінації
"Народна пісня"  у молодшій
віковій категорії дипломи
одержали � Сарапіна Тетяна 
(Диплом І ст., ЗОШ №3),
Капінос Яна(Диплом ІІ ст.,
ЗОШ №5), Супруненко

Олександра (Диплом ІІІ ст,
гімназія), у старшій � Хлино�
ва Олена (Диплом І ст., ЗОШ
№5), Левківська Олександра
(Диплом ІІ ст., ЗОШ №3),

Лавренюк Лілія (Диплом ІІІ
ст., ЗОШ №3). 

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ЄДНАННЯ ПІСНІ Й СЛОВА
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П
ід таким гаслом пройшов  7 листопа�
да 2008 року захід, присвячений
Дню української писемності та мови

у Боярській бібліотеці, що по вулиці Шевченка,
82. Працівники бібліотеки підготували цікавий
матеріал, з яким ознайомили присутніх на захо�
ді  учнів боярської ЗОШ №1. Розпочавши з
історії української мови та писемності, згадав�
ши братів Кирила та Мефодія, Нестора Літо�
писця, звернули увагу школярів  також на
витоки української літературної мови � твір
Івана Котляревського "Енеїда", обговорили той

факт, що українська мова разом з іта�
лійською та грузинською очолюють трій�
ку лідерів у всесвітньому  рейтингу мило�
звучності мов. 

Діти із задоволенням взяли участь у
вікторині зі знання творів українських та
боярських поетів та письменників і отри�
мали солодкі призи. На зустрічі була при�
сутня боярська поетеса Леся Михайлів�
на Коваленко, яка зачитала свої вірші,
на написання яких її спонукає краса
української землі та українського наро�
ду, а також милозвучні українські пісні.
Поетеса впевнена, що таку лагідну мову

як українська, міг створити лише народ з пре�
красною душею. Школярі підготували вірші
про рідну мову, декламуючи їх усім присутнім. 

Наостанок завідуюча бібліотекою Венгер
Віра Миколаївна висловила  подяку присутнім
за участь у заході та побажала усім намагатися
спілкуватися грамотною літературною мовою,
слідкувати за чистотою та красою своєї мови,
адже не дарма кажуть: "Заговори, щоб я тебе
побачив".

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

"МОВО РІДНА, НЕ МОВЧИ!"

Н
аша районна
бібліотека для
дітей, що по

вулиці Маяковського, 41
Києво�Святошинської цен�
тралізованої бібліотечної
системи заснована  1972�го
року. Усі ці роки бібліотека
обслуговувала дітей не тіль�
ки з району, а й з міста

Боярка. Сьогодні бібліотеку
відвідують 3 тисячі читачів.

Влітку завдяки коштам,
виділеним райдержадміні�
страцією, в бібліотеці був
проведений ремонт. Дуже
приємно, що допомогу у
проведенні ремонту надала і
місцева влада. Колектив
бібліотеки щиро вдячний за
спонсорську допомогу місь�
кому голові Добрівському
Тарасу Григоровичу, свя�
щеннику Димитрію При�
сяжному Свято�Покровської
парафії УАПЦ м. Боярка.

Долучився до доброчин�
ної справи й пастир церкви
"Спасіння" міста Вишневе
Савочка Пилип Михайло�
вич, який подарував бібліо�
теці 20 новеньких стільців.

Завідувачка 
бібліотекою Брензей 

Ганна Олександрівна

ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ

Спорт

Н
і, ми не жартуємо.
Доказом цього є
старт ІІ чемпіонату

м.Боярка з футзалу. Перші
ігри в обох лігах уже відбулися!
І перші несподіванки � також...

Отже, І ліга. Дебютант
чемпіонату (команда "Рефри�
жератор") виграв у віце�чем�
піона � команди "Фанат" без
будь�яких попереджень! Що
ж стоїть за цією сенсацією?
ФК "Фанат", який гордо ніс
звання другої по силі команди
міста, вирішив урізноманіт�
нити своє чемпіонське життя
� зіграти зі старобоярчанами.
Звичайно ж � на перемогу!
Незважаючи на те, що, як
показав досвід, така передча�
сна самовпевненість � порад�
ник не з найкращих. Адже у
грі на зустрічних курсах
"Рефрижератор", відзначаю�
чись просто таки залізною
дисципліною, у захисті відчу�
ває себе як риба у воді. А 
"Фанат", можливо, просто не
вміє грати від оборони. Тому,
за звичкою, й вирішив знайти
щастя в атаці. В чому, до
речі, гравці Нової Боярки без
проблем заволоділи ініціати�

вою. Яку в голи так і не мате�
ріалізували. Тому в підсумку
рахунок � 2:5. На користь,
звичайно ж, "Рефрижерато�
ра" з історичної частини
міста.

Діючий чем�
піон ФК "Бояр�
ка" без особли�
вих зусиль роз�
громив "2К".
Рахунок � 10:5.
"Динамівці", в
свою чергу, не
менш холодно�
кровно розпра�
вилися з "Арсе�
налом" � 7:1.

А от бій між
"Перемогою" та "Джако" вия�
вився запеклим. Ще за дві хви�
лини до кінця
матчу команди
мали абсолютно
рівні шанси �
5:5. Та у підсум�
ку "Перемога"
святкувала пере�
могу з рахунком
7:5.

Останніми на
майданчик вий�
шли ФК "Сфін�
кс" та команда
"Зеніт" � "закордонний" гість
з Петрівського. Боярчани
проявили просто таки джен�
тльменську гостинність і
поступилися гостям з рахун�
ком 2:7. Мовляв, нема чого з
сусідами сваритися, коли й на
рідних теренах роботи
непочатий край � може, хоч
трохи допоможуть...

ІІ ліга стане героєм нашої
розповіді наступного разу.

Тому поки що обмежимося
короткою інформацією.

Рахунок матчу "Кодак" �
"БЮТ" � 18:1! Оце так влеті�
ли... м'ячі у сітку. Результат
поєдинку "Кодак" � "Фанат�
2" трохи скромніший � всьо�
го... 7:1! А "Динамо�2" вия�
вилося швидшим за "Метеор"
рівно на 5 м'ячів: рахунок
цього матчу � 9:4. Мабуть,
дійсно "Метеор" потрапив у
якесь силове поле, яке не
дозволило йому обігнати й
"Буратіно": рахунок 8:4 на
користь останнього. Тоді як
"Руйнівники" спокійно руй�
нували "Нову Боярку" (це
така футбольна команда, хто
не знає). І зруйнували рівно
наполовину: 10:5. Дійсно �

просто руйнівний рахунок!
...Так, скоро зима. Тому

одним командам вже пора
"гострити лижі", а іншим
можна поклопотатися (звіс�
но � заздалегідь) про святкову
ялинку. Кому � про що? Від�
повіді на це питання дадуть
наступні ігри.

Радислав Кокодзей

КОЛИ ФУТБОЛІСТИ... 

"ГОСТРЯТЬ ЛИЖІ"
А скажіть�но, наші шановні читачі: які прикмети приходу зими ви знаєте? Як, ви не знаєте

суто Боярської прикмети змін пори року? Та це ж просто: якщо в Боярці грають у футбол,

значить � скоро зима!..

Оголошення

УВАГА!

2 грудня 2008 року до Міжнародного Дня Інвалідів за

підтримки Райдержадміністрації Києво�Святошинського району

та Боярської міської ради Районною громадською організацією

"Дзвони Чорнобиля Києво�Святошинського району" о 12 год. у

приміщенні гімназії (м. Боярка, вул. Сєдова,7) буде відкрита

виставка художніх робіт обдарованих інвалідів 

"Крізь сльози до перемоги"
Зв'яжіться  з нами і допоможіть нам!

Тел.: 8�097�853�50�11

ОГОЛОШЕННЯ

20 листопада 2008 року у актовій залі БСШ № 5 о 17.00 год.
відбудуться громадські слухання з наступних питань:

1. Про Генеральний план м. Боярка;
2. Про Генеральний план розвитку парку ім. Шевченка.
Запрошуються усі бажаючі.

Оргкомітет

Дитячому навчальному закладу "Іскорка" терміново потрібні:
� головний бухгалтер;  � вихователь;  � помічник вихователя

Звертатись за телефоном: 43�091

Загублене посвідчення інваліда війни ІІ групи, серія Б, №
371255, видане Боярським міським відділом соціального
захисту населення 22 лютого 1999 року на ім’я Макси О.І.,
вважати недійсним.

УВАГА!

З 17�го листопада 2008 року КП "Боярка�Водоканал" будуть
вживатися заходи, що спонукатимуть мешканців�боржників до
погашення заборгованості з водопостачання та водовідведення
перед комунальним підприємством. Буде застосована система 
"СПРУТ" � пристрій для точкової санації трубопроводів (викона�
вець робіт � КП "Полтававодоканал", патент № 7568).

Це означає, що мережі квартири абонента�боржника будуть від�
ключені від систем водопровідних та каналізаційних мереж, не
заходячи до квартири боржника.

Повторне підключення абонента до мереж можливе лише після
сплати всієї суми боргу комунальному підприємству та вартості
послуг з підключення.

Якщо борг буде сплачено до 17 листопада 2008 року � повідомте
про сплату за телефоном: 41�953; 46�966; 40�249.

Адміністрація КП "Боярка�Водоканал"

Боярський міськвиконком оголошує конкурс з визначення

пасажирського перевізника міського маршруту:

№1: залізнична станція Боярка (фабрика "Мальва") � вул. Шевченка �

Боярський коледж екології і природних ресурсів.

Заяву та документи на участь у конкурсі подавати до 01.12.2008 р. в каб.

№ 4 міськвиконкому за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

Конкурс відбудеться 04.12.2008 р. 

о 14.00 год. в каб. № 4 міськвиконкому.

Конкурсний комітет
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Загальний тираж 5000 прим.

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но�аналітичний тижневик "На Боярській хвилі"

та щочетверга у той же час � радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

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

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

Погода, вітання, реклама

""ББоояяррккаа--ссееррввіісс""  
здійснює ремонт складної

побутової техніки:

��  ппррааллььнниихх  ммаашшиинн��                

ааввттооммаатт;;

��  ммаашшиинн��ааввттооммаатт  

ддлляя  ммииттттяя  ппооссууддуу;;

��  ббооййллеерріівв;;

��  ССВВЧЧ

Гарантія на всі види 

виконаних робіт.

Працюємо без вихідних.

Наша адреса: м. Боярка,

вул. Білогородська, 23 б.

Телефон: 8�063�75�88�247
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