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П
итання, винесені на гро�
мадські слухання, що від�
булись 20 листопада у

актовій залі ЗОШ №5, були надзви�
чайно важливі для м. Боярка. І це
добре розуміли ті люди, які прийшли
сюди близько 17.00 год. Серед них:

представники влади міста, громадсь�
кості, депутатського корпусу, інве�
стори та й просто пересічні громадя�
ни. Розвиток міста стосовно розши�
рення його територіальних меж та
питання реконструкції парку ім.
Шевченка � два найважливіших
питання, які давно крутяться "на
язиці", але "віз і нині там". І от
нарешті "віз", здається, зрушив з
місця.

� Ви цікавитесь долею міста і я
дякую вам за це, � говорив у вступно�
му слові боярський міський голова
Тарас Добрівський. � Сьогодні ми
робимо перший і дуже важливий
крок до затвердження Генерального
плану м. Боярка. Ми зібрались аби
обмінятись думками з приводу май�
бутнього нашого міста, запропонова�
них інвесторами пропозицій, проек�
тів, задати питання і почути відпові�
ді. Нарешті за 2 роки нашої роботи
нам майже вдалось розрахуватись із
більш ніж 8�мільйонним боргом, і ми
можемо подумати про розвиток.
Окреслення територіальних меж �
ось чи не найважливіше наше зав�
дання на першому етапі. Процедура
передбачає проведення громадських
слухань, за тим � погодження меж із

сусідами. Із Глевахівською, Малю�
тінською, Забірською та Бобринсь�
кою сільськими радами межі вже
погоджені. На черзі погодження з
Білогородською, Петрівською, Тара�
сівською і Віта�Почтовою сільськими
радами. В існуючих межах наше
місто не може розвиватись, а цього
дуже хотілося б.  

Більш детально про розробку
Генерального плану територіальних
меж говорив  головний архітектор
проектів Українського державного
науково�дослідного інституту проек�

т о б у д у в а н н я
"Дніпромісто"
Віктор Ісаков. 

� Місто не
може розвива�
тись у тих тери�
т о р і а л ь н и х
межах, які існу�
ють, � розпочав
свою доповідь
експерт з питань
містобудування,
спираючись на
наочні матеріа�
ли, розташовані

у залі. Адже місто практично забудо�
ване. Лише кілька об'єктів, такі як
очисні споруди, територія управління
лінійного магістрального газопрово�
ду, котельні "Декоративні культури"
знаходяться поза межами. Залиши�
лись окремі клаптики на карті в райо�
ні вул. Маяковського, станції "Швид�
кої допомоги", майданчика біля заво�
ду "Арксі" і ще кілька схожих вкра�
плень, де можна щось збудувати.
Існуюча територія міста площею у
1100 га перспектив не має, � звучало
як вирок! 

Натомість пан Віктор професійно
виклав альтернативу: "Запропонова�

ний на слуханнях  проект розгляда�
ється у складі Генплану  Києво�Свя�
тошинського району. За ним терито�
рія міста збільшиться  до 3300 га. З
них 1700 га � лісового масиву. Тери�
торія північно�західної частини міста
разом зі зносом  і реконструкцією
старих будівель вселяє надію на перс�
пективу збільшення кількості насе�
лення міста до 55 тис. осіб. 27 � 30 м2

на 1 людину � такий перспективний
показник розселення на території
міста за новим Генпланом. Нині ж
він сягає лише 17 м2. Разом із ростом
населення потрібно будувати об'єкти
обслуговування, в першу чергу
бюджетної сфери. Школи у плані
розраховані на 1300 дітей, що майже
втричі більше, ніж сьогодні. Садоч�
ки, де передбачається ріст на 930
місць. Нові школи з'являться на
території підприємства "Декоративні
культури", аграрного технікуму.
Нові садочки будуть в районах ново�
забудов з урахуванням радіусу
досяжності.  

Усім присутнім у залі стало зрозу�
міло � не варто боятись зникнення
зелених насаджень, адже  ними за

проектом плану
має бути заса�
джено 78 га
території, у той
час як на сьо�
годні є лише 15
га.  Це підтвер�
див  лісничий
Боярського ліс�
ництва, який
взяв участь в
о б г о в о р е н н і .
Відтак частину
лісового масиву
необхідно буде
перевести в
л і с о п а р к о в у
зону і включити

сюди рекреаційну і туристичну зони,
де б можна було розмістити бази від�
починку, організувати розвиток
інфраструктури зеленого туризму.
Це дасть, в першу чергу, додаткові
робочі місця.

Збільшення населення міста і
його розвиток можливі тільки за
умови забезпечення достатньої кіль�
кості робочих місць, а без промисло�
вих об'єктів це зробити важко. Саме
тому 35 га при виїзді на Білогород�
ку, територія "Декоративних куль�
тур" і території на північ від клумби
можуть стати промисловими. Що
там буде � центри логістики, чи щось

інше � поки що невідомо. 
Участь  в обговоренні  взяв пре�

зидент автомотоклубу "Орли" Сер�
гій Орловський, який запропонував
включити територію проведення
змагань з мотокросу в межі міста,
адже за 5 років клуб з аматорського
поступово переходить у професій�
ний.  Галина  Оревіна � президент
ГО "Ікар" підтримала пропозицію
С. Орловського і подякувала йому
за роботу. Були питання у Свято�
слава Сінчука � голови новостворе�
ної Молодіжної ради при міському
голові. Олексій Скринник � депутат
БМР, як член земельної комісії, під�
няв питання  водовідведення, очи�
сних споруд  та земель кладовищ.
Олександр Павлючик вніс пропози�
цію включити частину території
поблизу залізничної колії до терито�
рії меж міста, адже там нещадно
вирубуються дерева, які в разі ава�
рії могли б слугувати захисною сму�
гою від пошкоджень призалізнич�
них об'єктів.

ЩО СКЩО СКАЗАЛА ГРОМАДА?АЗАЛА ГРОМАДА?
Громадські слухання стають все

більш популярною формою взаємодії

усіх членів територіальної громади

Боярки. Адже дають можливість

колегіально прийняти  принципові

рішення, важливі для території, на якій

проживають майже 36 тис. громадян. 

продовження на стор. 2
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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

Німенко Ольгу Василівну, спеціа�

ліста І категорії з питань бухгал�

терського обліку міськвиконкому,

Бряшко Наталію Володимирівну,

інспектора ВОС І категорії, депу�

тата Боярської міської ради Пали�

воду Дмитра Ігоровича, ювіляра

Боярської організації інвалідів

війни та Збройних Сил Іванова

Михайла Прокоповича з Днем

народження!

Бажаємо Вам міцного здоров'я

й життєвих сил, радісних подій і

звершень, бадьорості духу, мир�

ного і спокійного неба над Вашою

родиною. Нехай рідні завжди ото�

чують Вас любов'ю та розумін�

ням, а колеги � повагою.

Хай квітами стелеться Ваша

життєва дорога, завжди оточують

добрі, щирі друзі, щастям пов�

ниться життя. Святкового

настрою Вам, посмішок, любові,

хай доля завжди буде прихильною

до Вас, збагачує Вас життєвою

мудрістю та радістю сьогодення.

Міський голова       Т. Добрівський



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм2

В районі станції Тарасівка
за останніх два роки вирізано
близько 2 га смугонасаджень.
Були такі, що  досить скеп�
тично і повчально говорили
про теоретичні основи науко�
вого підходу у обговоренні
проектів.  Як на мене, слова
одного з них : "…в 90 году мы
начали эту тему первым депу�
татским корпусом и демокра�
ты все делали для того, чтобы
этого плана не было" схожі на
демагогію, а не на конструк�
тивні пропозиції, які пропо�

нували під час обговорення.
Хотілось відповісти : "Бой�
тесь, а нам некогда! Только не
мешайте!" Часи змінились,
прийшли  нові люди, нова
команда, яка показує реальні
результати. Їх бачать боярча�
ни. Тому дружно,  окрім
групи Масунова із 3 осіб, які
утримались, інші члени гро�
мади проголосували за "поча�
ток розбудови міста". 

Наступним питанням роз�
глядали пропозиції щодо
реконструкції парку ім. Шев�
ченка. Після демонстрації

відео сюжету про проблеми
парку ім. Шевченка та перс�
пективи його реконструкції
питань до інвесторів було
небагато. Відтак, громада
майже одноголосно прийняла
рішення: розпочати роботи з
його реконструкції. Такій
одностайності можна позаз�
дрити. Отож, сподіваємось,
що дуже скоро і європейський
стадіон і Будинок культури та
й інші запропоновані інвесто�
рами проекти стануть реаль�
ністю. 

Наталя Ключник

початок на стор.1

Новини з виконкому

Шановний 
Тарасе Григоровичу!

Ваше звернення до Міні�
стра транспорту та зв'язку
України Вінського Й.В. за
дорученням Мінтрансзв'язку
уважно розглянуто керів�
ництвом залізниці.

Стосовно порушеного
питання повідомляємо, що
вивчення існуючого пасажи�
ропотоку на електропоїзди
приміського сполучення
здійснюється по фактично
придбаних квитках в касах
всіх зупинок дільниці та у
провідників з правом прода�
жу квитків. Пільгові катего�
рії громадян при посадці в
електропоїзд повинні прид�
бати безкоштовний квиток,
що, в свою чергу, впливає на
вивчення пасажиропотоку.

Згідно проведеного аналі�
зу продажу квитків за 9 міся�
ців 2008р встановлено, що
по станції Боярка продано
455,400 квитків на суму 1
560 тис. грн., середньодобо�
вий продаж квитків стано�
вить 1659 квитків за добу на
суму 5 680,15грн.

За 9 місяців 2008 року по
Києво�Святошинському
району перевезено �662,742
тисячі пасажирів пільгових

категорій на суму 1 107 842
тис. грн., за яких Управлін�
нями праці та соціального
захисту населення райдер�
жадміністрацій та міських
рад компенсовано лише 137
975 грн., в зв'язку з цим
залізницею недоотримано
969 867 грн. На неодноразо�
ві звернення залізниці до
Київської облдержадміні�
страції за відшкодуванням
збитків залізниці за переве�
зення пільгових категорій
пасажирів не було надано
компенсацій повною мірою.

При  курсуванні
33�х  пар електро�
поїздів через  стан�
цію Боярка,
середньодобовий
продаж квиткової
каси на один елек�
тропоїзд становить
25 квитків на суму
86,06 грн. та 12
безкоштовних квит�
ків на суму 22,62
грн.

Незважаючи на
це, залізниця здій�
снює капітальний
ремонт та будівниц�
тво вокзальних
комплексів, вико�
нує поточний
ремонт рухомого

складу, колій та посадочних
платформ. Для збільшення
перегінної швидкості поїздів,
скорочення часу знаходжен�
ня пасажирів в дорозі, при
реконструкції ст. Боярка
було демонтовано тупикову
колію для відстою та обер�
тання електропоїздів, тому
відновити курсування при�
міських електропоїздів спо�
лученням Боярка�Київ
немає технічної можливості
через інтенсивність графіка
руху дільниці Фастів�Київ та
в зв'язку з відсутністю віль�

ного рухомого складу при�
міського поїзда.

Враховуючи чисельні
звернення пасажирів Фастів�
ського напрямку, залізницею
найближчим часом буде приз�
начено в ранковий час додат�
ковий електропоїзд підвище�

ного комфорту Ш�го класу з
зупинкою по станції Боярка
сполученням Фастів � Свято�
шин за рахунок відміни кур�
сування вантажного поїзда.

Заступник 
начальника залізниці

О.В. Толкачов

ЧЧИИ  ББУУДДЕЕ  ВВІІДДННООВВЛЛЕЕННОО  ККУУРРССУУВВААННННЯЯ
ЕЕЛЛЕЕККТТРРООППООЇЇЗЗДДАА  ССППООЛЛУУЧЧЕЕННННЯЯММ  ББООЯЯРРККАА��ККИИЇЇВВ??

На численні звернення боярчан щодо відновлення курсування електропоїзда сполученням Боярка�

Київ виконком міської роди направив декілька звернень до керівництва Південно�Західної залізниці.

19 листопада 2008 р. міському голові надійшла відповідь від заступника начальника залізниці

О.В. Толкачова. Подаємо її без скорочень.

РІДКИЙ МЕТАЛ ЗНАЙШЛИ В МЕРІЇ

Комунальні справи

Для злісних неплатників  настали
складні часи:  КП "Боярка�Водока�
нал" проводить кампанію з примус�
ового відімкнення каналізації у
помешканнях, господарі яких забор�
гували підприємству. Саме до 31 груд�
ня укладено договір з "Полтававодо�
каналом", фахівці якого за допомо�
гою приладу "Спрут" відключають
боржників. Можливо неплатники й
сподівалися, що одразу весь будинок
не відключатимуть. Натомість, сама
лише інформація про роботу "Спру�
та" змушує останніх відкривати
гаманці й терміново повертати борги.

Зокрема, 22 та 23 листопада 2008 р.
містом курсувала машина, з якої в

гучномовець повідомлялося про від�
ключення від водопостачання та
водовідведення в разі несплати за ці
послуги. Для  зручності абонентів
каса  прийому платежів у КП "Бояр�
ка�Водоканал"  почала працювати
навіть у суботу, що значно збільшило
надходження коштів на рахунок.

Отже, зі збільшенням коштів на
рахунку зменшується і кількість
боржників. Заборгованість мешкан�
ців призводить до того, що КП "Бояр�
ка�Водоканал" має серйозні пробле�
ми з обіговими коштами. Зараз доход�
них коштів підприємства не вистачає
навіть для того, щоб повністю роз�
раховуватися за основною статтею

видатків � сплата за спо�
житу електроенергію, а
що вже говорити про
закупівлю матеріалів.
Тож наступного тижня
"Спрут" завітає до
будинків по вул. 40�
річчя Жовтня, 53, Біло�
городська, 51,  Моло�
діжна,12 та інші.

А Ви вже розрахува�
лись за комунальні
послуги? Якщо ні, тоді
"Спрут" "повзе" до Вас!

Марина Смірнова

"СПРУТ"  ОХОПИВ "ЩУПАЛЬЦЯМИ"   МІСТО

В кінці минулого тижня в коридорі виконавчого

комітету Боярської міської ради було виявлено розлиту

ртуть. Демеркуризацію приміщення проводили працівники

оперативно�рятувальної служби "Асоціація рятувальників

України".

Декілька днів підрозділи виконавчого комітету

працювали у приміщеннях військово�облікового столу та

ГО "Боярська Варта". Боярській міській раді та

територіальній громаді нанесені суттєві матеріальні і

моральні збитки.

Виконавчий комітет Боярської міської ради перепрошує

за тимчасові незручності, які були пов'язані з цією

нештатною ситуацією. 

25 листопада працівники МНС взяли додаткові проби

повітря для проведення лабораторних досліджень.

Дослідження показали, що після проведених заходів склад

повітря перебуває в нормі і не загрожує здоров'ю людей.

Сьогодні ситуація знаходиться під контролем Головного

управління МНС України у Київській області.

Правоохоронними органами проводиться слідство. Винні

будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Редакція "БІ"



Активісти
районної гро�
мадської орга�
нізації "Спілка
ВОВК" на прак�
тиці продов�
ж у ю т ь
боротися з
не закон�
ним обігом
наркотиків
у м. Бояр�
ка. Зокрема,
громадським
патрулем ГО
після відпрацю�
вання місць можли�
вого перебування криміналь�
них елементів спільно з пра�
цівниками сектору карного
розшуку Києво�Святошинсь�
кого районного відділу міліції
24.11.2008 р. близько 19.00
год. по вул. Гоголя було зупи�
нено гр. Б., у якого працівни�
ками міліції було вилучено
наркотики, зберігання яких
було незаконним.

У подальшому ГО плану�
ється проведення різнома�

нітних акцій,
метою яких є
п р и п и н е н н я
р о з п о в с ю �
дження нар�

к о т и к і в
серед моло�
ді. Хочемо
звернути�
ся до меш�
к а н ц і в
міста. Не

треба боя�
тися тих, хто

розповсюджує
н а р к о т и к и .

Навіть якщо ці люди
мешкають поруч з вами і
завдають вам чимало клопо�
ту. Ви не одинокі. Вас є кому
захистити. Звертайтесь за
допомогою до ГО "Спілка
ВОВК". Будемо разом боро�
тися з цим злом. Адже тільки
разом ми будемо сильнішими
і дії наші будуть результатив�
нішими.

Євген Данченко

Закінчується благодатна
шлюбна пора 2008 року.

Та, підсумовуючи рік,
можна зробити висновок,
що наші молодята схильні
слідувати повір"ю, що
високосний рік не з кращих
для батьківського благосло�
віння.

Адже за 11 місяців 2008
року виконавчим комітетом
Боярської міської ради
зареєстровано 495 шлюбів,
а за аналогічний період
2007 року � 852 шлюби.
Така різниця пояснюється і
деякими організаційними
питаннями діяльності відді�
лу реєстрації актів цивіль�
ного стану, і все ж...

К а н о н і ч н і
правила не
передбачають
ніяких заборон
одружуватись у
високосний рік.
Коли цивільних
шлюбів не існу�
вало і тільки
церква узако�
нювала шлюбні
стосунки, вона
визначала дні,
коли можна
вінчатись, а
коли � ні. Не вінчали протя�
гом 4�х постів: Великого,
Петрова, Успенського, Різ�
двяного, а також у Пасхаль�
ну семідницю, напередодні

двунадесятих, великих і
храмових свят та у вівто�
рок, четвер, суботу � і жод�
ного згадування про висо�
косний рік.

Взявши шлюб,
люди набувають
нового бачення і
відчуття життя.
Шлюб робить нас
б а г а т ш и м и ,
мудрішими, роз�
судливішими, дає
можливість про�
довження роду, то
як цілий рік, наз�
ваний високос�
ним, може випа�
сти з людського
життя. 

На безпідставність
думки, що у високосний рік
не варто одружуватись, вка�
зують статистичні дані: з
1980 по 2004 рік по кілько�

сті укладених та розірваних
шлюбів місто Боярка мало
відсотковий показник 36�
38%, а у високосний рік �
30%, тобто менше, ніж у
звичайні роки.

Ці цифри я наводжу на
підтримку тих шлюбних
пар, які одружились цього
року, і переконана, що ці
люди вірять в свої почуття,
впевнені в своєму виборі, що
і є головною складовою
щасливого і довгого подруж�
нього життя.

Спеціаліст
виконавчого комітету

Боярської міської ради
А.І. Ольшанська
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Саме цю українську приказку, мабуть,
нещодавно згадували мешканці декількох
багатоповерхівок нашого міста. Адже лише
настали перші заморозки, і жителі далеко не
всіх будинків  могли погрітись у теплих домів�
ках. Зокрема, мешканці будинків, що  по вул.
Молодіжній, 77, Лінійній, 28 тепло у домівках
з початку опалювального сезону відчували
лише декілька днів. 

Що ж трапилося? Відповідь я зажадала почу�
ти від начальника БГ ВУ ЖКГ Сербана В.В.

Володимир Васильович повідомив, що
внаслідок аварії (порив тепломережі) на
масив, де знаходяться ці будинки, тепло не
подавалося близько 2�х тижнів. А причина
банальна: зношеність тепломережі. Намага�
лись якнайшвидше відремонтувати. І вже  21
листопада, близько 18�ї години, тепла вода
була в системі. А суботнім ранком мешканці
квартир вищезгаданих будинків прокинулись
у теплих кімнатах.

Але ж…Станом на 27 листопада схожа
проблема тепер турбує мешканців будинку №
30, що по вул. Лінійній. Там �  аварія між
теплокамерою і самим будинком. Начальник
ЖКГ Сербан В.В. запевнив мене, що прикла�
де усіх зусиль, аби до виходу цього номеру
газети аварія була ліквідована і тепло в будин�
ку вже було. А вовків ганяти не доведеться.

Марина Смірнова

"ХОЛОД В ХАТІ, ХОЧ ВОВКІВ ГАНЯЙ"

Сьогодні у Боярці ними
займається нове підприєм�
ство � ПБВП "Магніт" 
(ліфти головним виробни�
чим управлінням житлово�
комунального господар�
ства Боярської міської
ради передані на технічне
обслуговування ПБВП
"Магніт", м. Житомир).

Не секрет, що на запи�
тання: "А чи постійно
працює у вас ліфт?" кожен
із нас довгенько мовчати�
ме, підшуковуючи слова,
щоб якось м'якше про це
сказати. Хоча, звичайно,
всі розуміють яке це доволі
дороге задоволення підтри�
мувати їх роботу в належ�
ному стані. Не так все про�
сто. З різних причин про�
стоюють ліфти та  псується
їх обладнання: і експлуата�
ція неправильна, і запча�
стини  деякі довго дістати неможна, та ще ціла
низка проблем. 

Отже, відтепер � ПБВП "Магніт". Перший
крок � перед початком робіт склали  акт про
співробітництво з БГ ВУ ЖКГ і вперше зроби�
ли експертизу усіх наявних ліфтів. Було
обстежено стан  ліфтів у будинках, що по
вулицях Молодіжна, Білогородська, Лінійна,

Ворошилова, Маяковсько�
го, Дежньова, 40�р.Жов�
тня, Сєдова, Гоголя,
Б.Хмельницького, Волго�
градська. 

Висновок такий: біль�
шості обстежених ліфтів
необхідно провести ремонт
редукторів, заміну обме�
жувача швидкості, заміну
накладки на гальмівні
колодки,  заміну лінолеуму
в кабінах, заміну вклади�
шів та противаг кабіни,
встановити відсутні демп�
ферні кільця на реле,
необхідно встановити
обрамлення на двері шахти
та кабіни та ін. Список
настільки великий, що не
має сенсу все перерахову�
вати. 

Не оминули увагою і
антисанітарний стан
машинних приміщень та

відсутність правил користування ліфтом.
Головне, що проблеми відомі, залишилось
тільки їх вирішити. Нове підприємство вже
приступило до виконання робіт. За повідо�
мленням БГ ВУ ЖКГ станом на 25 листопада
лише 2 ліфти були несправними: у будинках
по вулиці Білогородська, 25 та Лінійна, 28. 

Марина Смірнова

ЛІФТИ ЗМІНЮЮТЬ "ОПІКУНІВ"

ПОВІР'Я НЕ ЗАВЖДИ СПРАВДЖУЮТЬСЯ

НЕ КОЗАЦЬКИЙ "ВОВК" ПРОДОВЖУЄ

БОРОТЬБУ З НАРКОТИКАМИ

Перший сніг, який
випав минулого тижня,
оголив низку проблем.
Розпочався сезон вулично�
го травматизму, невтішні
наслідки якого прямо
залежать від стану наших
доріг і тротуарів. Чи гото�
ва снігопосипальна техні�
ка до роботи, чи впораєть�
ся вона зі снігопадами? 

Так, впорається. Як ми
вже повідомляли в мину�
лому номері техніка гото�
ва до зими,  посипальні
матеріали є в достатній
кількості. Ми мали змогу в
цьому переконатись. Саме
сніг, який випав 22 листо�
пада, перетворив   покрит�
тя  доріг у ковзанку. А
шиномонтажні станції з

кількістю водіїв і автомо�
білів  більш походили на
вулики з бджолами. Задо�
волення від такої погоди
отримали лише дітлахи,
які з радістю ковзались на
тротуарах і ліпили сніжки. 

Та, завдячуючи праців�
никам БГ ВУ ЖКГ, довго
насолоджуватися ковзан�
ками з льоду не довелось.
В ніч, з 22 на 23 листопа�
да, на дорогах нашого
міста працював трактор і
піскорозкидувач. Тож,
сподіваємось, що праців�
ники ЖКГ впораються з
наступними снігопадами
та ожеледицями без про�
блем.

Марина Смірнова

ПЕРШИЙ СНІГ НЕ ЗАХОПИВ ЗНЕНАЦЬКА

Події тижня



Вечір п'ятниці, 14 листо�
пада, обіцяв бути надзвичай�
ним. По місту висіли кольо�
рові плакати, які закликали
усіх жителів Боярки відвіда�
ти яскраве дійство, що мало
відбутися у Боярському
будинку культури. 

Так вже влаштована
людина, що живучи сьогодні

і зараз, завжди збе�
рігає ностальгію за
минулим. Саме
тому учасники
молодіжної гро�
мадської організа�
ції "Молода ера"
вирішили влашту�
вати дискотеку "У
ритмі 80�х", де б
кожен її гість міг
поринути у минуле,
ще раз послухати
вічні хіти Modern
Talking, Boney M та
Юри Шатунова,
які й досі виклика�
ють у всіх масу

позитивних емоцій та зму�
шують тіло рухатись, адже
залишитись байдужим до
такої музики просто немо�
жливо.

Ще з перших хвилин у
залі запанувала атмосфера
свята, що об'єднало всіх, хто
завітав на цю дискотеку.
Особливо приємним було те,

що серед гостей були пред�
ставники одразу кількох
поколінь, оскільки танцюва�
ти сюди прийшли не лише
школярі та студенти, а й їхні
батьки, для яких ця дискоте�
ка стала справжньою подо�
рожжю у роки їхньої юності.

Дружні хороводи, шалена
енергія  80�х не залишали
всіх до самого кінця дискоте�
ки. Справжнім подарунком
став виступ молодих талан�
тів нашого міста Ірини
Хоменко та Анни Чорно�
бривцевої, які виконали
запальні хіти того часу.  

Цю дискотеку було прис�
вячено Міжнародному дню
студентів, а позитивні відгу�
ки її учасників та радісний
настрій свідчать про те, що
таких дискотек у нашому
місті має бути більше. Отож,
до нових зустрічей!

Голова МГО "Молода
ера" В. Лахтадир
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"МОЛОДА ЕРА"  ЗНОВУ ЗБИРАЄ КОЛО ДРУЗІВ

21 листопада 2008 року від�
значили у Боярському БК хра�
мове свято Михайла. Зал
Будинку культури зібрав
багатьох боярчан, які з задово�
ленням слухали виступ народ�
ного аматорського хору 
"Надія" (керівник � Любов
Михайлівна Рачинська). Заві�
тав на свято й мер міста Бояр�
ка Тарас Григорович Добрів�
ський, який підготував  най�
щиріші привітання та поба�
жання,  а також розповів про
перспективи розвитку історич�
ної частини нашого міста. Мер
висловив надію, що стане доб�
рою традицією до таких вели�
ких свят звітувати про викона�
ну у місті роботу, і за підтрим�
ки та активної участі жителів
досягнень у нас ставатиме

щоразу більше.
Промову міського голови

зустріли схвальними оплеска�
ми, і люди продовжили храму�
вати за святковими столами.
Святкова атмосфера, запальні
українські народні пісні закли�
кали до танців та веселощів. 

Особливу подяку висло�
влюємо під�
приємцю та
д и р е к т о р у
магазину "Гор�
лиця" Яремен�
ко Людмилі
Миколаївні за
допомогу в
о р г а н і з а ц і ї
свята  та забез�
печення усім
н е о б х і д н и м
для святкового

столу та частування гостей БК.
Будинок культури готує

чимало цікавих заходів, які
запрошує відвідати усіх
бажаючих. Завітайте до нас,
ми вам завжди раді!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ХРАМУЄМО РАЗОМ!

В ці дні по всій Україні
проходять заходи, мета яких �
вшанувати пам'ять загиблих і
донести до нинішнього поко�
ління правду про страшні
події років Голодомору. 

21 листопада 2008 року у
приміщенні районної бібліо�
теки (філія №45), що по
вулиці Молодіжній, 77, відбу�
лася зустріч учнів ЗОШ № 3 з
тими людьми, яким довелося
пережити роки Голодомору на
Україні. Це
письменник
М и к о л а
Купріяно�
вич Гераси�
менко � він є
дослідником
цієї трагедії
та автором
б а г а т ь о х
книг. Про
ж а х л и в і

події 32�33 років учням роз�
повідали Антоніна Антонівна
Смородина та Олександра
Іванівна Макса � живі очевид�
ці того лихоліття.

Завідуюча бібліотекою
Л.І. Заєць висловила щиру
подяку за фінансову допомогу
у проведенні заходу депутату
Боярської міської ради М.Г.
Лєзніку.

Ганна Бєлобородова

КНИГА ПАМ'ЯТІ

Зустрітись і попрацювати
з фахівцями різних напря�
мів � основна мета, яку
поставила перед собою деле�
гація з м. Боярка, відвідую�
чи м. Українку з дружнім
візитом. Обмінятись досві�
дом організації окремих
служб місцевого самовряду�
вання малих міст мали на
меті Наталя Царюк, Олена
Кравченко та Людмила Слю�

сар � спеціалісти організа�
ційного, архітектурного від�
ділу та відділу зв'язків із гро�
мадськістю. Взяти найкра�
ще в процесі становлення і
організації Молодіжної ради
міста сподівались представ�
ники недавно створеної
Молодіжної ради при місь�
кому голові: В'ячеслав Сін�
чук, Людмила Закревська,
Юля Лахтадир, Наталія
Донець і Сергій Снігірь. Осо�
бисто мене цікавила робота
місцевих мас�медіа. Очолив
делегацію заступник боярсь�
кого міського  голови Вале�
рій Шульга. 

Радо зустріли гостей  в
Українці. Гості і господарі
обмінялись невеличкими
подарунками.  Юлія Неле�
мейко � президент Молодіж�
ного парламенту, розповіла,
що молодіжна організація
нині налічує близько 20 осіб
і ряди її постійно поповню�
ються.  За 3 роки молодій
спілці  довелось "набити

багато гуль" на шляху стано�
влення, але вже зараз вони
відчувають себе  активними
помічниками міської влади,
тим місточком, через який
проблеми молоді поступово
вирішуються. Юля разом із
своїми друзями розповідала
про механізми взаємодії з
міською владою, про проек�
ти, які вже втілені в життя, і
які розробляються. Склалось

дуже хороше враження про
цю організацію, яка давно
відійшла від стереотипних
методів роботи, а сама є іні�
ціатором серйозних акцій з
розбудови міста, в організа�
ції життя мешканців тощо. 

Поки молодь за "круглим
столом" пила каву і  дружньо
спілкувалась, інші члени
делегації вивчали кожен свій
напрямок. Дуже ефектив�
ним для боярчан виявився
досвід створення у міській
раді системи "електронне
місто", яка спрощує доку�
ментообіг та поліпшує якість
надання послуг мешканцям.
Не менш  цікавою була
зустріч з керівником і твор�
чою групою мультимедійної
компанії "Дніпро", яка тво�
рить місцеве радіо і телеба�
чення.

Відтак, усі погодились,
що це тільки перша зустріч.
Наступну запланували у
Боярці.

Наталя Ключник

ЗА ДОСВІДОМ В УКРАЇНКУ

22 листопада 2008 року  �
цей день був проголошений
Днем пам`яті жертв Голодо�
мору, по всій Україні палали
свічки, звучали спогади
живих та молитви по заги�
блим. Не залишився осторонь
і Боярський будинок культу�
ри. 

В холі БК розмістилася
експозиція, присвячена Голо�
домору 1932�1933 років, яка

інформувала відвідувачів БК
про цю сумну сторінку нашої
історії. Студія Петриківсько�
го розпису "Калина" (керів�
ник � Лисенко Тетяна Кузь�
мівна) підготувала  виставку
дитячих робіт, приурочену
75�й  річниці великого голо�
ду. Керівник студії приклад�
ного мистецтва БК Сухоруко�
ва Людмила Дмитрівна
оформила виставку українсь�
ких хусток під назвою "Укра�
їнська хустка � день життя",
яку доповнила спогадом своєї
матері Чемер Софії Матвіїв�
ни: "В один із зимових днів
моя мама зібрала всі свої най�
кращі речі, серед яких були

красиві українські хустки, й
віддала нашому батьку. Він
поїхав із сімейним скарбом
до Ленінграда, де був "Турк�
сиб", який скуповував речі за
гроші. На ці кошти батько
купив борошна та різних
круп. Наша сім`я пережила
зиму. А в пам"яті назавжди
залишилися квіти маминих
українських хусток".Студійці
ЛХС "Слово" з керівником
Сєчковою Іриною Анатоліїв�
ною провели тематичний
урок  та запалили свічки
пам`яті.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

СКОРБОТНА ДАТА



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
14.05 Погода
14.25 Відеофільм "Професійна

допомога від соціальних
служб"

14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи"
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Українському біатлону � 45
17.35 Тиждень української моди.

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 "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 "Капкан"
11.30 "Караоке  на Майдані" 
12.25 Х/ф "Божевільне

кохання"
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 "Капкан"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда", 52 серiя
21.15 Т/с "Ментівські війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф  "Ракетник"
01.00 Бокс по�справжньому.

Серхіо Габріель Мартінес �
Алекс Бунема

01.55 "Документ"
02.25 ТСН
02.50 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.35 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.20 "Документ"
04.50 ТСН
05.15 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок"
07.00 Новини
07.10, 08.10 Ранок з Інтером 
07.50 Уроки тітоньки Сови  
08.00 Новини 
09.00 Модний вирок 
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Сашко, любове моя"
16.10 Позаочі 
17.00 Новини
17.20 Чекай на мене 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Циганочка з виходом"
22.30 Кремлівські діти.

"Л.Косигіна. Донька
людини в масці" 

23.50 Х/ф "В один бік". n
01.50 Т/с "Фальконе"
02.40 Х/ф "В один бік"
04.20 Картата потата 
05.00 Т/с "Фальконе"
05.40 Уроки тітоньки Сови

ICTV
05.35 Служба розшуку дітей
05.40 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 "Супернова"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.35 Х/ф "Робін Гуд"
15.50 Про�Ziкаве.ua
16.25 Т/с "Таємниці слідства"
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"
21.00 Т/с "Російський переклад"
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 Т/с "Далі буде"
03.55 Т/с "Сини і доньки"
04.15 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 Мульти�буки
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 Мульти�буки 
09.00 Дім живих історій 
09.25 Полігон 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 Церква "Посольство Боже"
11.30 Музична програма
12.00 Новини
12.10 Х/ф "Старі стіни" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини
15.10 Т/с "Шторм"
16.05 Від партнерства до успіху
16.15 Д/ф "Тест"
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи"
17.50 0�51
18.00 Т/с "Зцілення коханням"
19.00 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.

Л.Латиніна
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 "Старі стіни" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

Л.Латиніна 
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
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"
06.05 М/с "Мумія" 
06.30, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.35 Т/с "Студенти

International" 
07.25 Т/с "Сабрина� юна відьма" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Цар скорпіонів"  
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Малята і турботи" 
13.50 Т/с "Вероніка Марс"
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою  
15.25 Т/с "Будинок шкереберть"  
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі" 
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.55 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 "Татусеві доньки"   
22.25 Х/ф "Доктор Джекілл і

містер Хайд". s  
00.40 Камеді клаб. Україна 
01.40 Репортер
01.55 Спортрепортер
02.00 Погода
02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі
02.15 Невідома Україна
04.05 Зона ночі Культура
04.10 Джерела Вітчизни
04.20 Братіє і дружино
04.35 За литовської доби
04.50 Дике поле
05.05 Зона ночі Культура
05.10 Біля витоків наукового

кіно
05.35 Гіркі барви зони
05.45 Зона ночі

НТН
14.00 Т/с "Сищик Путілін"
15.55 Х/ф "Внутрішня лють"
17.45 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Час під вогнем"
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" 
02.40 "Особистий погляд" 
04.10 "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 "Ти � мені, я � тобі" 
10.35 "Їмо вдома" 
11.50 Х/ф "Іван Бровкін на

цілині" 
13.45 Х/ф "Снігове кохання, або

Сон у зимову ніч" 
16.00 Х/ф "Тато напрокат" 
18.00 "Вікна�Новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Суперстар�2008. Команда

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

детектив. Викрадення за
сценарієм"  

01.25 "Формула успіху"

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 "Черепашки�ніндзя" 
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 М/с "Король гори"
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 Фотолайф
06.50,8.45, 00.35, 01.55, 05.15

"Банкнота"
07.00,5.45, 02.10, 04.10 Зелена

варта
07.30 "24 години.Життя"

Дайджест
08.00, 22.00 Хiт�парад диких

тварин
09.00 Неймовiрнi споруди
10.00 Земний репортаж
11.00 Жити смачно з Джеймi

Олiвером
11.35 Як це робиться?
12.00, 20.00, 01.15, 04.35

"Свiтськi хронiки"
12.20 Школа ремонту
13.30, 03.20 Спецпроект
14.05 Друзi тварин
14.40 Назад до природи
15.05 Таімницi затонулих

кораблiв
16.15 Наука про дiтей
17.15 Створення досконалостi

18.30, 20.30, 23.00, 00.15,
01.35, 04.55 "24 години"

18.55 "24 години.Життя"
19.00 Небезпечнi зустрiчi
20.55, 23.10, 00.45, 02.05,

05.25 "Погода"
21.00 Досконалi споруди
23.15 Чиста наука
00.30, 01.50, 05.10 "24 години.

Спорт"
00.50, 05.30 Найсмiшнiша

реклама
02.35 Магiя краси

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Срібний апельсин
08.30 Шоу "На десять років

молодше"
09.00 Т/с "Рідні люди"    
10.00 Життєві сенсації
10.35 Критична точка
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухар"
13.00 Х/ф "Альпініст" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична точка
17.30 Зірки гумору
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухар" 
21.30 Х/ф "Таксі�3"  
23.15 Х/ф "Амаріліс"
01.15 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухар"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.45 Погода 
09.50 Здоров'я 
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Ток�шоу "Спокуса владою"
13.15 Медфайли
13.30 Екіпаж
14.15 Д/ф "Матриця Антонова"
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с "Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Д/с "Народжені вбивати" 
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 Вечір пам"яті В. Стуса.

"Стусове коло"
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

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 "Капкан"
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 "Ментівські  війни � 3"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН

17.20 "Судові справи. Злочин і
кара"

18.25 Т/с "Капкан"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Автостопом по

галактиці"
01.10 "Служба розшуку дітей"
01.15 Т/с "Мертва справа � 4"
02.00 "Документ"
02.30 ТСН
02.55 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.40 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.25 Т/с "Мертва справа � 4"
05.05 "Документ"
05.35 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок"
07.00 Новини
07.10, 08.10 Ранок з Інтером 
08.00 Новини
08.50 Т/с "4 таксисти та собака"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.20 Знак якості. Дитяча зубна

паста 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Циганочка з виходом"
15.20 Т/с "Це було в Гаврилівці"
16.30 Народний суд 
17.40 Новини
18.00 Ключовий момент 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Циганочка з виходом"
22.30 Д/п "НЛО. Підводні

прибульці" 
23.50 Х/ф "Мотив". s
01.30 Т/с "Фальконе"
02.15 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.20 Х/ф "Мотив"
03.50 Ключовий момент  
04.30 Т/с "Фальконе"
05.20 Уроки тітоньки Сови

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 "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
15.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14.55 Т/с "Російський переклад"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
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"
21.00 Т/с "Російський переклад"
22.30 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Атака павуків". s
01.05 Факти
01.20 Спорт
01.30 Погода
01.35 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.05 Погода
03.10 Т/с "Далі буде"
03.55 Т/с "Сини і доньки"
04.15 Х/ф "Тримай язика за

зубами". s

ТРК “КИЇВ”
06.20 0�51 
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини
07.20 Прес�ревю
07.30 0�51
07.40 Медицина з І.Трухачовою 
07.50 Тиждень моди
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 

11.05 Церква "Посольство Боже" 
11.30 Музична програма
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Без сім'ї" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Навчайся з нами 
16.20 У центрі уваги
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Громадські слухання 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація
20.50 Міська варта
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Л.Мілявська
22.25 Четверта влада
23.00 Новини
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "Без сім'ї"  
02.10 В гостях у Д.Гордона.

Л.Мілявська 
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
05.45 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.05 М/с "Мумія" 
06.30, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.35 Т/с "Студенти

International" 
07.25 Т/с "Сабрина� юна відьма" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Береговий патруль.

Весілля на Гаваях" 
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Малята і турботи"
13.50 Т/с "Вероніка Марс"  
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою 
15.25 Т/с "Будинок шкереберть"  
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі" 
15.55 Т/с "Ранетки"  
17.50 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 "Татусеві доньки"  
22.25 Х/ф "Морська пригода". s  
00.35 Репортер
00.50 Спортрепортер
00.55 Погода
01.00 Т/с "Таємниці Смоллвиля" 
01.50 Зона ночі
01.55 Невідома Україна
03.50 Зона ночі Культура
03.55 Запорізька Січ. Витоки
04.05 Козацький флот
04.20 Зоряна година козацтва
04.35 Козаччина. Руїна
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Писанки
05.15 Кузня неімущих
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Ескадрон гусарів

летючих" 
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.10 Х/ф "Сищик"
14.25 Х/ф "Єдина"
16.05 Х/ф "Час під вогнем"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Речовий доказ". Бунт за

ґратами
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Глобальна загроза"
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" 
04.20 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  

ПОНЕДІЛОК

1 грудня

ВІВТОРОК

2 грудня
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08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Людина�амфібія" 
10.50 "Суперстар�2008. Команда

мрії"
13.05 "Битва екстрасенсів"
14.05 "Документальный

детектив. Домашнє
завдання для злочинця"

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. М'ясний

вирок"  
20.20 "Російські сенсації.

Хрещені батьки"  
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Медіум" 
01.05 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

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 "Черепашки�ніндзя"
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 М/с "Король гори"
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
06.25,8.30, 20.30, 23.00, 00.15,

01.35, 05.00 "24 години"
06.40, 00.30, 01.50, 05.15 "24

години. Спорт"
06.45,8.45, 00.35, 01.55, 05.20

"Банкнота"
06.55, 20.55, 23.10, 00.45,

02.05, 05.30 "Погода"
07.00, 02.55 Зелена варта
07.30 Лiван
08.00, 22.00 Хiт�парад диких

тварин
09.00, 21.00 Досконалi споруди
10.00, 23.15 Чиста наука
11.00 Жити смачно з Джеймi

Олiвером
11.35 Як це робиться?
11.55 Служба розшуку дiтей
12.00, 20.00, 01.15, 04.40

"Свiтськi хронiки"
12.25 Школа ремонту
13.50 Друзi тварин
14.25 Назад до природи
14.50 Таімницi затонулих

кораблiв
15.15 Пiдводна одіссея Кусто
16.15,9.00 Небезпечнi зустрiчi
17.15 Створення досконалостi
18.55 "24 години.Життя"
00.50, 05.35 Найсмiшнiша

реклама
02.10 Магiя краси
03.20 Ольвiя
04.15 Спецпроект

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Срібний апельсин
08.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"   
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухар" 
13.00 Х/ф "Таксі�3"
14.45 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична точка

17.30 Музичне шоу "Яка то
мелодія"

18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухар"
22.30 Х/ф "У серпні 44�го" 
01.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухар" 

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"
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Фольк�music
13.10 Муз. ua
13.55 До Міжнародного Дня

інвалідів. Д/ф "Сильні
духом"

14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с "Таємничий острів" 
16.25 Індиго
16.55 Д/с "Народжені вбивати" 
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  
21.15 Новини міжнародні
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Футбол. Кубок УЕФА.

"Металіст" (Харків,
Україна) � "Олімпіакос"
(Афіни, Греція) 

23.35 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка, Кено
01.35 Ситуація
01.45 Парламентський день 
02.00 Служба розшуку дітей

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 "Капкан"
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 "Ментівські  війни � 3"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і кара"
18.25 Т/с "Капкан"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Загублені у космосі"
01.35 "Служба розшуку дітей"
01.40 Т/с "Мертва справа � 4"
02.25 "Документ"
02.55 ТСН
03.20 Т/с "Затока Доусона � 6"
04.10 Т/с "Мертва справа � 4"
04.55 "Документ"
05.25 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок"
07.00 Новини
07.10, 08.10 Ранок з Інтером 
08.00 Новини
08.50 Т/с "4 таксисти та собака"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.20 Знак якості. Згущене

молоко 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Циганочка з виходом"
15.20 Т/с "Це було в Гаврилівці"

16.30 Народний суд 
17.40 Новини
18.00 Ключовий момент 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Циганочка з виходом"
22.30 Д/п "Таємниця мовчання.

Муслім Магомаєв" 
23.50 Х/ф "Тріо. ескорт". s
01.30 Т/с "Фальконе"
02.20 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.20 Х/ф "Тріо ескорт" 
03.50 Ключовий момент  
04.40 Т/с "Фальконе"
05.20 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.35 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове життя"
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"
11.00 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14.55 Т/с "Російський переклад"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
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"
21.00 Т/с "Російський переклад"
22.25 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Співучастник". s
01.25 Факти
01.40 Спорт
01.50 Погода
01.55 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.25 Погода
03.35 Т/с "Далі буде"
04.20 Х/ф "Артур". s

ТРК “КИЇВ”
06.20 0�51 
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 Громадські слухання 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 Церква "Посольство Боже"  
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Без сім'ї" 
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 0�51
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 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.

М.Магомаєв 
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 "Без сім'ї" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Магомаєв 
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
05.45 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.05 М/с "Мумія" 
06.30, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.35 Т/с "Студенти

International" 
07.25 Т/с "Сабрина� юна відьма" 
09.00 Х/ф "Дружина м'ясника" 
11.05 Т/с "Солдати�15"   
12.10 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Малята і турботи"  
13.50 Т/с "Вероніка Марс" 
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою
15.25 Т/с "Будинок шкереберть"  
15.45 Teen Time
15.50 Т/с "Друзі"  
16.50 Т/с "Ранетки"  
17.55 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 "Татусеві доньки"  
22.25 Х/ф "Смажена картопля"  
00.35 Репортер
00.50 Спортрепортер
00.55 Погода
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Т/с "Таємниці 

Смоллвиля"
01.55 Зона ночі
01.55 Невідома Україна
03.50 Зона ночі Культура
03.55 Там, на горі, січ іде
04.10 Гартуючи юнацтво
04.25 З полону � на волю
04.40 Останні лицарі
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Казимир Великий, або

Малевич селянський
05.25 Каплиця Боімів
05.40 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Ескадрон гусарів

летючих" 
08.10 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.05 Х/ф "Сищик" 
14.20 Х/ф "У матросів немає

запитань"
15.55 Х/ф "Глобальна загроза"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Правда життя". 

Нерівний шлюб
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Турбулентність � 2"
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"
04.55 Х/ф "Солом`яний

капелюшок"

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 "Кримінальний

квартет" 
10.45 "Правила життя. 

М'ясний вирок"  
11.35 "Паралельний світ"
12.30 "Слідство вели.Пашка�

Америка. Бандитський
король" 

13.30 "Документальный
детектив. Мільйон для
фантома"  

13.55 "Документальний
детектив. Страта перед
об'єктивом"  

14.40 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 "Звана вечеря"  
19.15 "Зіркове життя. 

Зіркові комплекси"  
20.15 "Слідство вели. 

Повітряна в'язниця"  
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"
01.20 "Формула успіху"

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 "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Мумії повертаються" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
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 М/с "Король гори"
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
06.25,8.30, 20.30, 23.00, 00.15,

01.35, 05.00 "24 години"
06.40, 00.30, 01.50, 05.15 "24

години. Спорт"
06.45,8.45, 00.35, 01.55, 05.20

"Банкнота"
06.55, 20.55, 23.10, 00.45,

02.05, 05.30 "Погода"
07.00,5.15 Пiдводна одіссея

Кусто
08.00, 22.00 Хiт�парад диких

тварин
09.00, 21.00 Досконалi споруди
10.00, 23.15 Чиста наука
11.00 Жити смачно з Джеймi

Олiвером
11.35 Як це робиться?
11.55 Служба розшуку дiтей
12.00, 20.00, 01.15, 04.40

"Свiтськi хронiки"
12.25 Школа ремонту
13.50 Друзi тварин
14.25 Назад до природи
14.50 Таімницi затонулих

кораблiв
16.15,9.00 Небезпечнi зустрiчi
17.15 Створення досконалостi
18.55 "24 години.Життя"
00.50, 05.35 Найсмiшнiша

реклама
02.10 Магiя краси
02.30 Україна стародавня
04.20 Спецпроект

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Срібний апельсин
08.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухар" 
13.00 Х/ф "У серпні 44�го" 
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична точка
17.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухар" 
21.30 Х/ф "Білі ципоньки" 
23.30 Х/ф "Імперія вовків"  
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухар"

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" 

11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Крок до зірок
12.50 Книга.ua
13.35 Хай щастить 
14.10 Д/ф "Маестро, віват!

Олександр Злотник" 
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 Індиго
16.00 Біатлон. Кубок світу.

Індивідуальна гонка (чол.)
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"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

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 "Капкан"
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 "Ментівські  війни � 3"
16.00 Т/с "Палаючий лід"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Капкан"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Космічні

загарбники"
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 "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.20 Т/с "Мертва справа � 4"
05.05 "Документ"
05.35 Т/с "Дні  нашого  

життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10, 08.10 Ранок з Інтером 
08.00 Новини
08.50 Т/с "4 таксисти та собака"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.20 Знак якості. Господарське

мило 
13.20 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Циганочка з виходом"
15.20 Т/с "Це було в Гаврилівці"
16.30 Народний суд 
17.40 Новини
18.00 Ключовий момент 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Т/с "Циганочка 

з виходом"
22.30 Д/п "Оксана Баюл" 
23.50 Х/ф "Жорстокі ігри�3". n
01.20 Т/с "Фальконе"
02.05 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.10 Х/ф "Жорстокі ігри�3" 
03.20 Знак якості  
04.00 Ключовий момент  
04.50 Т/с "Фальконе"
05.40 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.00 Факти

СЕРЕДА

3 грудня

ЧЕТВЕР

4 грудня
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06.15 Ділові факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
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 "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14.55 Т/с "Російський переклад"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
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"
21.00 Т/с "Російський переклад"
22.30 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Важка мішень"
01.00 Факти
01.15 Спорт
01.25 Погода
01.30 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.00 Погода
03.05 Т/с "Далі буде"
03.50 Т/с "Сини і доньки"
04.25 Х/ф "Білий палац"

ТРК “КИЇВ”
06.20 0�51 
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 0�51 
07.40 Медицина з І.Трухачовою
07.50 Vip�стажер 
08.20 Столиця 
09.00 Новини
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 Д/с "Медичні детективи" 
10.30 Четверта влада 
11.05 Англійська за 4,5 місяці 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "У місті С." 
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 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 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.

М.Магомаєв 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51
00.15 Музична програма 
00.35 Х/ф "У місті С." 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

М.Магомаєв 
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
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"
06.05 М/с "Мумія" 
06.30, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.35 Т/с "Студенти

International" 
07.25 Т/с "Сабрина� юна відьма" 
09.00 Х/ф "Смажена картопля"
11.05 Т/с "Солдати�15"   
12.10 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Малята і турботи"  
13.55 Т/с "Вероніка Марс"  
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою

15.25 Т/с "Будинок шкереберть"  
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі" 
16.50 Т/с "Ранетки" 
17.55 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 "Татусеві доньки"  
22.25 Х/ф "Індіанка в Америці" 
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Таємниці Смоллвиля"  
01.50 Зона ночі
01.55 Невідома Україна
03.45 Зона ночі Культура
03.50 Третя влада
04.35 Зона ночі Культура
04.40 Кіноальманах "Культурна

спадщина"
05.05 Музей Ханенків
05.25 Бий, хто цнотливий
05.40 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Труфальдіно з

Бергамо" 
08.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.00 Х/ф "Досьє людини в

"Мерседесі" 
14.10 Х/ф "Сициліанський

захист"
15.50  Х/ф "Турбулентність � 2"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Легенди бандитської

Одеси". Операція
"Цинкачі"

19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Обитель диявола"
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"
02.35 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"
04.55 Х/ф "Солом`яний

капелюшок"

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 "Обережно, бабуся!" 
10.45 "Зіркове життя. Зіркові

комплекси" 
11.45 "Нез'ясовно, але факт"
12.40 "Слідство вели. Повітряна

в'язниця" 
13.35 "Документальный

детектив. Мальтійська
полонянка" 

14.00 "Документальний
детектив. Карабас" 

14.40 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�Новини" 
18.10 "Звана вечеря" 
19.15 "Моя правда. Ірина

Понаровська" 
20.15 "Слідство вели. Смерть

примадонни" 
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.05 Т/с "Медіум" 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

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 "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Мумії повертаються" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
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 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ."Ферро"�"Черкаські
мавпи"

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
06.25,8.30, 20.30, 23.00, 00.15,

01.35, 05.00 "24 години"
06.40, 00.30, 01.50, 05.15 "24

години. Спорт"
06.45,8.45, 00.35, 01.55, 05.20

"Банкнота"
06.55, 20.55, 23.10, 00.45,

02.05, 05.30 "Погода"
07.00,5.15 Пiдводна одіссея

Кусто
08.00, 22.00 Хiт�парад диких

тварин
09.00 Досконалi споруди
10.00, 23.15 Чиста наука
11.00 Жити смачно з Джеймi

Олiвером
11.35 Як це робиться?
11.55 Служба розшуку дiтей
12.00, 20.00, 01.15, 04.40

"Свiтськi хронiки"
12.25 Школа ремонту
13.20, 04.15 Спецпроект
13.50 Друзi тварин
14.25 Назад до природи
14.50 Таімницi затонулих

кораблiв
16.15,9.00 Небезпечнi зустрiчi
17.15 Створення досконалостi
18.55 "24 години.Життя"
21.00 Досконалi заводи
00.50, 05.35 Найсмiшнiша

реклама
02.10 Магiя краси
02.30 Україна стародавня

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Срібний апельсин
08.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"    
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухар" 
13.00 Т/с "Офіцери" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична точка
17.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухар" 
21.30 Шоу Вєрки Сердючки 
22.30 Рикошет 
23.00 Щиросерде зізнання
23.30 Х/ф "Білі ципоньки"  
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухар"

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"  
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 "Знайдемо вихід"
13.05 "Надвечір'я" 
13.35 Темний силует 
14.10 Д/ф "Маестро, віват!

Олександр Злотник" 
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.15 Погода
15.20 М/с "Легенди України"
15.30 Ток�шоу для молоді "Пазли"

16.05 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (жін.) 

17.00 Новини
17.15 Український вимір
17.45 Погода
17.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.
"Іллічівець" (Маріуполь) �
"Динамо" (Київ) 

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
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей

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 "Капкан"
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 "Ментівські  війни � 3"
16.05 "Без табу"
17.00 ТСН
17.20 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Капкан"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Х/ф "Параграф 78"
23.15 "Наша russia"
23.50 Х/ф "Кровососи". n
01.45 Х/ф "Параграф 78"
03.15 Т/с "Затока Доусона � 6"
04.00 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
05.30 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10, 08.10 Ранок з Інтером 
08.00 Новини
08.50 Т/с "4 таксисти та собака"
10.00 Т/с "Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.20 Знак якості. Опеньки

консервовані
13.20 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Циганочка з виходом"
15.20 Т/с "Це було в Гаврилівці"
16.30 Народний суд
17.40 Новини
18.00 Ключовий момент 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Обручка"
21.30 Програма "Свобода на

Інтері" 
00.30 Народний суд
01.30 Знак якості  
02.50 Ключовий момент
04.30 М/с "Розповіді Тома і

Джеррі�2" 
05.50 Уроки тітоньки Сови

ICTV
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.25 Ділові факти
06.30 Погода
06.40 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
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 "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14.55 Т/с "Російський переклад"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Х/ф "Важка мішень"

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

ліхтарів"
20.55 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 "Фанатка"
02.20 Факти
02.34 Спорт
02.40 Погода
02.45 Х/ф "Код смерті"
04.30 Х/ф "Еймос і Ендрю"

ТРК “КИЇВ”
06.20 0�51 
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 У центрі уваги 
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
12.40 Споживач
13.20 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
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
05.40 Служба розшуку дітей
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"
06.05 М/с "Мумія"  
06.30, 07.55, 08.40 "Підйом"
06.35 Т/с "Студенти

International"  
07.25 Т/с "Сабрина� юна відьма" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/ф "Індіанка в Америці" 
11.05 Т/с "Солдати�15"  
12.10 Т/с "Друзі"  
13.30 Репортер
13.35 М/с "Малята і турботи" 
13.50 Т/с "Вероніка Марс"  
14.45 Teen Time
14.55 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 "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 "Татусеві доньки" 
22.25 Тільки правда?   
23.15 Камеді клаб. Україна
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
01.05  Х/ф "Розвідка 2020.

Бойня на Каприні". s
02.35 Зона ночі
02.40 Невідома Україна
04.30 Зона ночі Культура

04.35 Слово і зілля
04.50 Медицина Київської Русі
05.05 Світ Юрія Дрогобица
05.20 Хто гоїв рани козакам?
05.30 Зона ночі Культура
05.35 Рідні стіни
05.50 Університети милосердя
06.05 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Труфальдіно з

Бергамо" 
08.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.15 Х/ф "Досьє людини в

"Мерседесі" 
14.30 Х/ф "Везуча"
16.40 "Великі афери". Посмішка

Мони Лізи
17.15 Т/с "Марш Турецького � 3"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Жандарм

одружується"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок" 
00.35 Х/ф "Везуча"
02.35 "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 "Друг" 
10.40 "Моя правда. Ірина

Понаровська" 
11.30 "Нез'ясовно, але факт" 
12.30 "Слідство вели. Смерть

примадонни" 
13.25 "Документальный

детектив. Капкан довіри" 
13.55 Т/с "Кулагін та Партнери" 
14.40 Т/с "Комісар Рекс" 
16.30 "ВусоЛапоХвіст" 
17.45 "Вікна�Новини" 
17.55 Х/ф "Неймовірні пригоди

італійців в Росії" 
20.00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!"
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Сорочинський ярмарок".

Мюзікл 
01.00 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

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 "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Містика зірок"
13.00 М/с "Мумії повертаються"
13.30 М/с "Бешкетник Денніс" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва" 
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 М/с "Король гори"
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
06.25,8.30, 20.30, 23.00, 00.15,

01.35, 05.00 "24 години"
06.40, 00.30, 01.50, 05.15 "24

години. Спорт"
06.45,8.45, 00.35, 01.55, 05.20

"Банкнота"
06.55, 20.55, 23.10, 00.45,

02.05, 05.30 "Погода"
07.00,5.15 Пiдводна одіссея

Кусто

П’ЯТНИЦЯ
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08.00, 22.00 Хiт�парад диких
тварин

09.00, 21.00 Досконалi заводи
10.00, 23.15 Чиста наука
11.00 Жити смачно з Джеймi

Олiвером
11.35 Як це робиться?
12.00, 20.00, 01.15, 04.40

"Свiтськi хронiки"
12.20 Школа ремонту
13.20, 04.15 Спецпроект
13.50 Друзi тварин
14.30 Назад до природи
14.50 Таімницi затонулих

кораблiв
16.15 Небезпечнi зустрiчi
17.15 Створення досконалостi
18.55 "24 години.Життя"
19.00 Досконалi змiї
00.50, 05.35 Найсмiшнiша

реклама
02.10 Магiя краси
02.30 Провiсники незалежностi

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Срібний апельсин
08.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"    
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухар" 
13.00 Т/с "Офіцери" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична точка
17.30 Музичне шоу "Яка то

мелодія" 
18.00 Т/с "Рідні люди"  
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 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
05.00 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Погода 
09.10 Прес�анонс
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.50 Прем"єра музично�

розважальної програми
"Фа�фа, ля�ля"

10.20 Вихідні по�українськи
10.40 Рейс
11.00 Європейський вибір
11.20 Погода 
11.30 Кордон держави 
11.50 Король професії  
12.05 Медфайли
12.20 Унікальна Україна
12.50 Зелений коридор
13.20 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чол.)
14.40 Парламент
15.25 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жін.)
17.00  Погода 
17.05 Лауреати телефестивалю

"Калинові острови".
"Наодинці з музикою"
("ПоляниціІ")

17.20 Наша пісня
18.00 Книга.ua
18.45 Кіно.ua
19.15 Концертна програма В.

Степової "Чарівне
намистечко"

21.00 Новини 
21.20 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 Що? Де? Коли?
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Експерти дозвілля
01.50 Екіпаж
02.15 Медфайли 
02.25 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.00 "Без табу"
08.00 Мультфільм
09.00 "Хто там?"
10.15 М/ф "Принцеса � лебідь"
11.50 Х/ф "Гараж"

13.55 "Світське життя" 
14.55 "Найрозумніший" 
16.50 "Криве дзеркало"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Наречена з того

світу"
22.05 Х/ф "Читай і плач"
23.55 "Наша russia"
00.15 Х/ф "Автокатастрофа". n
01.55 Х/ф "Кровососи". n
03.30 "Ключ від спокуси"
04.45 М/ф "Принцеса � лебідь"

ІНТЕР
06.20 Д/п "Клич вовків" 
07.10 Програма "Свобода на

Інтері" 
09.50 Доки всі вдома 
10.30 Картата потата 
11.10 Квадратний метр 
12.00 Модний вирок 
13.00 Шоу "Дві зірки" 
15.00 Д/п "М.Кононов. Останній

дзвінок Нестора
Петровича" 

16.00 Х/ф "Діамантова рука"
18.00 Позаочі 
19.00 Т/с "Загальна терапія"
20.00 Подробиці 
20.30 "Вечірній квартал" 
22.30 Х/ф "40"
00.20 Х/ф "Смерть королеви". s
02.00 Д/п "Клич вовків" 
03.00 Х/ф "Смерть королеви"
04.20 Модний вирок 
05.10 М/с "Розповіді Тома і

Джеррі�2"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Погода
06.20 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
06.55 Акули бізнесу
07.15 Погода
07.25 Х/ф "Дольмен"
09.30 Про кіно з Федором

Бондарчуком
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Анекдоти по�українськи
11.10 Українці Афігенні
11.35 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
14.00 Х/ф "Перемовник"
16.40 Х/ф "Відьомське лезо"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Лара Крофт:

Розкрадачка гробниць"
21.05 Х/ф  "Ідентифікація Борна" 
23.40 Х/ф "Щоденник мертвих"
01.40 Кримінальні історії
02.00 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.30 Х/ф "Замкнене коло"
05.00 Х/ф "Манкібон"

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

кохання" 
13.25 "Стань Міс Всесвіт" 
14.20 Vip�стажер 
14.45 Молодіжна телевізійна

служба 
15.20 Університет культури �

новий формат 
16.30 Талантам вхід без черги 
17.05 "Час мера" 
17.55 Х/ф "Прощаю Вас"
19.50 Шанс  
21.00 Новини�тижневик
21.30 Х/ф "Тигрові загони" 
00.00 Шанс�Models 
01.00 Полігон 
01.30 Т/с "Сумна історія

кохання" 
02.30 "Стань Міс Всесвіт" 
03.15  "Шиканемо"
04.00 Новини�тижневик 
04.30 Vip�стажер 
04.55 Х/ф "Тигрові загони"

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф "Джек�ведмежа"   
07.40 Х/ф "Лапи"  
09.30 Корисна площа  
10.25 Кулінарна програма "90�

60�90"
10.55 ПроFаshіоn
12.20 Х/ф "Дикі кішки"  
14.30 Х/ф "Губка Боб Квадратні

штани"  

16.15 Х/ф "Миті Нью�Йорка"  
18.10 Х/ф "Крокодил Данди в

Лос�Анжелесе" 
20.05 Х/ф "Щурячі біга" 
22.20 Зірка караоке�2
23.20 Спортрепортер
23.25 Х/ф "Амистад" 
02.35 Зона ночі
02.40 Невідома Україна
04.30 Зона ночі Культура
04.35 Він врятував нас від чуми
04.50 Найкращі... Серед повитух
05.05 Земці
05.20 Зона ночі

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

Ренером"
07.00 "Голос перемоги"
07.15 Х/ф "Закоханий за

власним бажанням"
09.00 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.00 "Маски�шоу"
11.10 М/ф "Детектив Друпі"
12.30 Х/ф "Наказано взяти живим"
14.10 "Правда життя". Нерівний

шлюб
14.45 "Великі афери". 14000

спадкоємців
15.15 Х/ф "Жандарм

одружується"
17.00 Т/с "Каменська � 2"
19.00 Х/ф "Джеймс Бонд.

Золоте око"
21.30 Х/ф "Білявка в законі � 2"
23.15 Х/ф "Фейсконтроль"
00.50 Х/ф "Романтична Сара"
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
05.25 "Детективні історії.

Злочинний геній" 
06.05 "Наші улюблені

мультфільми"
07.25 "Навколо світу" 
08.30 "Еники�беники"
09.00 "Їмо вдома" 
10.05 "ВусоЛапоХвіст" 
10.45 "Наші улюблені

мультфільми" 
12.05 "Концерт М. Задорнова

"Михайло Задорнов та його
задорнова компанія" 

12.55 "Національне талант�шоу
"Танцюють всі!"

15.00 Х/ф "Самрат" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання"
19.00 Х/ф "Неймовірні пригоди

італійців в Росії" 
21.05 "Неймовірні пригоди

італійців в Росії".  Невідома
версія" 

22.05 "Зіркове життя. Зіркові
комплекси" 

23.05 "Моя правда. Ірина
Понаровська" 

00.05 "Нез'ясовно, але факт" 
01.05 "Надзвичайні історії. Нові

амазонки, або зміна статі" 
01.55 Х/ф "Годзилла та королева

Мегагірус" 
03.25 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 Дивись!
07.00 Ранковий мультик
07.30 Дом�2
08.30 Програма для дітей "Марві

Хаммер"
09.00 Ретро�мультик
09.30 Т/с "Мурашки по шкірі" 
10.30 Т/с "Зірки" 
11.30 Дивись!
12.00 Танці без правил
13.00 Заборонена зона
14.00 Єралаш
14.30 Т/с "Троє зверху�2"
15.00 М/с "Нова сімейка

Адамсів"
16.00 Продавці страху
17.00 Фактор страху
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Великий брат
19.30 Дом�2
20.30 Вечірній мультик
21.00 Заборонена зона
22.00 Сміх без правил
23.00 Дивись!
23.30 Дом�2. Спецвипуск
00.00 Щоденник Ліги чемпіонів

УЄФА
00.30  М/с "Шкільні війни"
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 Спецпроект
06.40 "24 години. Спорт"
06.45 "Погода"
06.48 Як це робиться?
07.25 Досконалi змiї
08.30, 04.50 Зелена варта
09.00,8.55 Досконалi заводи
10.00 Школа ремонту

11.00 За сiм морiв
11.30 Фотолайф
12.15 Хронiки крокодила
12.45 Х/ф "Дванадцять стiльцiв"
20.00 Нефертiтi та втрачена

династiя
21.00 Т/с "Пiвнiч та Пiвдень"
23.10 "24 години. Свiт"
23.30 "24 години.Життя"

Дайджест
00.00, 05.30 Найсмiшнiша

реклама
00.40 Україна стародавня
05.15 Сильнi свiту сього

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 Зірки гумору
12.00 Х/ф "Крамниця чудес"  
14.00 Т/с "Глухар"  
16.00 Шоу "На десять років

молодше"
16.30 Суботній вечір. Концерт
19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода
19.45 Т/с "Офіцери" 
21.50 Щиросерде зізнання 
22.15 Життєві сенсації
23.00 Х/ф "Білий шум�2. Сяйво" 
01.00 Нічні розваги 
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Х/ф "Архімеди"  
05.30 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 ТЕЛЕМАРАФОН до

Всесвітнього Дня
боротьби зі СНІДом

10.30 Нова армія
10.55 Продовження

ТЕЛЕМАРАФОНУ
12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"
12.30 Продовження

ТЕЛЕМАРАФОНУ
13.00 Здоров'я 
14.00 Продовження

ТЕЛЕМАРАФОНУ
15.00 "Знайдемо вихід" 
15.45 Завершення

ТЕЛЕМАРАФОНУ
16.00 Богатирські ігри.

Командний чемпіонат
світу. Фінал. День 1

16.50 Погода
17.00 Біатлон. Кубок світу.

Гонка переслідування
(чол., жін.)

18.15 Діловий світ. Тиждень
18.55 Погода 
19.05 КВК � 2008. Вища

українська ліга. Півфінал.
Друга гра

21.00 "Культурний фронт" з Ю.
Макаровим

21.25 Д/ф "Радянська історія"
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.10 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.00 "Топ гір � 2"
08.00 Бокс по� справжньому.

Оскар Де Ла Хойя � Менні
Пак*яо

09.00 "Лото�забава"
10.10 "Єралаш"
10.25 М/с "Мої друзі Тигрик та

Вінні"
11.15 "Караоке  на Майдані" 
12.10 "Криве  дзеркало"
14.40 Т/с "Не краса по�

американськи"
15.40 "Катастрофи"
16.15 "Найрозумніший: дорослі  ігри" 
18.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф  "Весілля"
22.20 "Світське життя" 
23.20 Х/ф "Вибори�2"
01.35 Х/ф "Весілля"
03.05 Х/ф "Вибори�2"
04.40 "Ключ від спокуси"
05.20 "Катастрофи"

ІНТЕР
06.30 Х/ф "Літо білої води"
08.10 Д/п "Демони тваринного світу" 
09.20 Городок 
10.00 Україно, вставай! 
10.30 Х/ф "Красуня Лакнау"
13.40 Х/ф "Діамантова рука"
15.40 "Вечірній квартал" 
17.40 Х/ф "Щастя за рецептом"
20.00 Подробиці тижня

20.50 Х/ф "Сюрприз". s
23.00 Х/ф "Сафо". s
01.10 Подробиці тижня 
01.50 Х/ф "Красуня Лакнау"
04.20 Д/п "Демони тваринного

світу" 
05.20 М/с "Розповіді Тома і

Джеррі�2"

ICTV
06.25 Факти
06.40 Погода
06.45 Т/с "Альф"
07.10 Погода
07.15 Х/ф "Плащ і кинджал"
09.10 Квартирне питання
10.05 Ти не повіриш!
11.00 Чудо�люди
11.35 Надзвичайні історії
12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Спецрозслідування
14.05 Х/ф "Ідентифікація Борна"
16.45 Х/ф "Лара Крофт:

Розкрадачка гробниць"
18.45 Факти тижня
19.20 Спорт
19.25 Х/ф "Містер і місіс Сміт" 
22.00 Х/ф "Перевага Борна"
00.10 Х/ф "Зубастики�4"
02.10 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.45 Х/ф "Аеропорт'75"

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини�тижневик 
07.30 Музична програма 
08.00 Російське диво 
08.50 Шанс 
10.00 Резус�конфлікт 
10.55 "Шиканемо" 
11.45 Клуб Суперкниги 
12.05 Церква "Посольство

Боже"
12.30 Золотий гусак 
13.05 Т/с "Сумна історія

кохання" 
14.05 Вдала кар'єра 
14.40 Шанс�Models 
15.40 Брейн�ринг 
16.30 Концерт О.Малініна

"Романси" 
18.40 Х/ф "Катерина Вороніна" 
20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
21.00 Інформаційно�аналітична

програма 
21.30 Х/ф "Відплата" 
23.15 Новини�спорт�тижневик 
23.35 Золотий гусак 
00.05 Англійська за 4,5 місяці 
00.25 Т/с "Сумна історія

кохання" 
01.25  Х/ф "Катерина

Вороніна"  
02.55 Резус�конфлікт 
03.40 Інформаційно�аналітична

програма 
04.10 Мульти�буки 
04.30 Х/ф "Відплата"

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф "Амістад"
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 "Крокодил Данді в Лос�

Анджелесі"  
12.55 Шоуманія 
13.35 Ексклюзив  
14.15 Аналіз крові 
15.00 Зоряні драми 
15.55 Х/ф "Божевільна ферма" 
18.05 Х/ф "Щурячі біга" 
20.15 Х/ф "Руйнівник". s  
22.45 Шоу "Файна Юкрайна"
23.10 Камеді клаб 
00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф "Бойова еліта". s  
02.05 Зона ночі
02.10 Невідома Україна
04.00 Зона ночі Культура
04.05 Благодійна медицина
04.20 Памятай про життя
04.35 Середньовіччя починається о

18.00
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Я, милістю Божою, пан

возний
05.15 Видряпатися на попа
05.30 Зона ночі

НТН
06.00 "Особистий погляд"
06.30 "Переможний голос

віруючого"
07.00 "Повнота радості життя" 
07.35 Х/ф "Бармен із "Золотого

якоря"
09.05 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.00 "Маски�шоу"
11.10 М/ф "Том і Джеррі"
12.30 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
14.55 "Речовий доказ". Бунт за

ґратами
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Банда "Бім�Бом"

16.00 Т/с "Опер Крюк" 
18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Міський мисливець"
20.20 Х/ф "Без обличчя"
23.00 Х/ф "Янголи ночі"
00.50 Х/ф "Шоу потвор"
02.20 "Особистий погляд" 
04.15 "Речовий доказ"

СТБ
05.45 "Детективні історії.

Злочинні приколи" 
06.25 "Наші улюблені

мультфільми"
08.00 "Навколо світу" 
09.00 "Їмо вдома" 
10.40 "Сорочинський ярмарок".

Мюзікл 
12.50 "За Вікнами" 
13.45 "В пошуках істини.

Космічні драми. Від
козаків до Корольова" 

14.35 "Слідство вели. Як
вкрасти мільйон" 

15.25 "Документальный
детектив. Прокляті гроші"

16.00 "Правила життя. Молочні
ріки" 

17.00 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 Т/с "Доктор Хаус" 
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Час щастя" 
22.15 Х/ф "Шукаю наречену

без приданого" 
00.20 "Неймовірні історії

кхання" 
01.20 "Приватні історії.

О. Іншаков"  
02.15 Х/ф "Вирок"

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."Говерла"�"Грифони"
15.00 "Єралаш"
15.30 "Ключі від форту Буайяр"
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Великий брат
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Убойна ліга"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 М/с "Ельфійська пісня" 
00.30 М/с "Берсерк" 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

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

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Як це робиться?
06.30 Хронiки крокодила
07.05 "24 години.Життя"

Дайджест
07.35, 00.10, 05.30 Зелена

варта
08.10 "24 години. Свiт"
08.30 За сiм морiв
09.00 Досконалi заводи
10.00 Школа ремонту
10.50 Х/ф "Дванадцять

стiльцiв"
17.00 Нефертiтi та втрачена

династiя
18.00 Наука про собак
19.00 Троя
20.00 Дослiджуючи полярне небо
21.00 Т/с "Пiвнiч та Пiвдень"
23.10, 05.20 Сильнi свiту сього
23.30, 04.55 Найсмiшнiша

реклама
00.35 Україна стародавня

ТРК “УКРАЇНА”
06.20 Події
06.45 Спортивні події
06.50 Погода
07.00 Х/ф "Крамниця чудес"  
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Срібний апельсин
10.30 М/с "Мисливці за

примарами"  
11.00 Суботній вечір. Концерт
12.45 Т/с "Офіцери" 
15.00 Т/с "Жнець" 
17.00 Х/ф "9 ознак зради" 
19.00 Події тижня
19.45 Т/с "Офіцери"  
21.50 Щиросерде зізнання
22.20 Футбольний уїк�енд 
23.30 Х/ф "Відплата"  
01.30 Нічні розваги
03.30 Події тижня
04.05 Х/ф "Клерки�2" 
05.35 Мультфільми

СУБОТА

6 грудня

НЕДІЛЯ

7 грудня
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Ювілей

З
а давно заведеною
традицією, святкува�
ти свій спільний День

народження військові ліцеїсти
почали відразу по обіді. Бо
свято святом, але зранку � нав�
чання, тому уроки не можуть
бути відмінені ні за яких умов.
Лише з парадної форми та
усміхнених юнацьких облич,
які так і іскрилися щирою раді�
стю, можна було здогадатися,
що сьогодні � день незвичайний.

А потім почали з'їжджати�
ся гості, вивантажуватись
подарунки, пробувати голоси
апаратура � й відразу стало
зрозуміло, що свято обіцяє
бути гучним... 

Гостей та господарів�іме�
нинників вітає оркестр 101�ої
окремої бригади охорони
Генерального штабу Зброй�
них сил України... Одним за
одним запрошуються до слова
шановні гості... Серед них �
заступник начальника депар�
таменту військової освіти та
науки Міністерства оборони
України Володимир Іванович
Востряков, помічник заступ�
ника Міністра Оборони Укра�
їни капітан ІІІ рангу Анатолій
Володимирович Ліщук,
заступник командуючого
Адміністрації Державної спе�
ціальної служби транспорту
полковник Олександр Олексі�
йович Степаненко, представ�
ники громадських організа�
цій, фондів, Ордену Святого
Станіслава тощо... І оживає
історія � у спогадах, у поба�
жаннях, у надіях...

Свято продовжується.
Зачитуються вітальні грамоти
від тих, хто, з тих чи інших
причин, не зміг прибути на

свято... Вручаються пам'ятні
подарунки... Після кожного
оголошення � шквал опле�
сків... 

Вітаючи юних кадетів зі
святом, міський голова Тарас

Григорович Добрівський
звернувся до них з такими
словами: "Від щирого серця
та від імені міської влади
вітаю вас з Днем народжен�
ня, з Днем створення вашого
навчального закладу. Почи�
наючи з уже далекого 1998, з
кожним роком наша спів�
праця продовжується і погли�
блюється. Дякую вам за те,
що ви завжди приймаєте
активну участь у житті та
розвитку нашого міста, у всіх
громадських заходах. Ви є
візитною карткою нашого
міста. Ми пишаємося вами.
Бажаю всім вам добра, здо�
ров'я та процвітання." 

На додачу до цих щирих
теплих слів, за сумлінне
несення служби та участь у
загальноміських заходах

Подяки міського голови та
грошову винагороду отрима�
ли начальник комплексу пол�
ковник Данило Володимиро�
вич Романенко, майор Олек�
сандр Миколайович Барба�

шов, віце�сержант Юрій
Рижков, ліцеїсти Сергій
Баліцький та Павло Бєлий. А
навчальний заклад � особли�
вий подарунок, який радува�
тиме не одне покоління вихо�
ванців ліцею...  

У сяючій вогнями святко�
во вбраній залі Центру дозвіл�
ля ліцею � нестримна феєрія
свята! Запальна "циганочка"
змінюється не менш шаленим
спортивним танком, пісні �
мелодіями струн та густим і
гучним баритоном інструмен�
тів духових, підкреслених чіт�
ким барабанним боєм... Та
яке ж свято без бальної части�
ни? І тому традиційно кру�
жляли пари, і легкими мете�
ликами розвівалися білі плат�
тя (то своїх друзів прийшли
привітати маленькі леді), а

від затягнутих у строгі парад�
ні мундири з золотими аксель�
бантами ліцеїстських поста�
тей віяло такою галантністю,
що в якусь мит навіть вчувся в
мелодії вальсу передзвін золо�
тих офіцерських шпор...   

Та найдорожчий подару�
нок отримали боярські кадети
від начальника Київського
військового ліцею ім. І. Богу�
на полковника Ігоря Вікторо�
вича Тхоржевського. Пара�
доксально, але факт: до цього
дня Навчально�оздоровчий
комплекс не мав Дня свого
заснування. Заснування,
звісно, було, а от святкувати
всі ці 10 років чомусь доводи�
лося День народження "стар�
шого брата". Тепер "боярська

кадетка" має свій власний,
встановлений відповідним
наказом, День народження. І
тепер кожної другої суботи
вересня кожного року випу�
скники Навчально�оздоров�
чого комплексу Київського
військового ліцею імені І.Бо�
гуна зможуть цілком легально
збиратися на гостинній Бояр�
ській землі, щоб привітати зі
святом свою Альма матір... 

Так, це обов'язково буде! А
поки що звучать побажання.
Наприклад, такі: "Щоб на
свої печалі ви дивилися у
мікроскоп, а на радощі � у
телескоп. Щоб ніколи у три�
возі не боліли ваші серця, а
щастя стало надійним супут�
ником на вашій життєвій
дорозі". А на додачу � музич�
ний подарунок від Заслуже�
ного артиста України Віталія
Свирида...

Фінальний акорд святку�
вання � яскравий фейєрверк.
І подумалось раптом, коли я
спостерігав за зверненими до
нічного неба юними обличчя�
ми: може, то зовсім не вогні
китайської забавки розцвічу�
ють морок казковими

полум'яніючими квітами?
Може, то сама нестримна
радість за свій навчальний
заклад та високі мрії цих ось
юних військових ліцеїстів�бо�
гунівців торують шлях до
високих зірок, розцвічуючи
морок буденності сяйливими
вогнями свята єднання душ і
поколінь? А ви як гадаєте?

Радислав Кокодзей

АААА    ВВВВ    ППППООООДДДДААААРРРРУУУУННННООООКККК    ����

ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЕЕ  ССВВЯЯТТОО!!
20 листопада свій перший ювілей відзначав один із наймолодших навчальних закладів, роз�

ташований на теренах нашого рідного міста. Десяту річницю з дня заснування відзначав Нав�
чально�оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Серед запрошених
на свято до юних кадетів був і кореспондент нашої газети...

Боярська організація
інвалідів війни та Зброй�
них Сил за підписку газе�
ти "Боярка�Інформ" на
2009 рік висловлює щиру

подяку:
Закревській К.І., пасто�

ру Християнської  церкви 
"Нове покоління" (10 осіб);

Березовській Ю.Б.,
ТОВ "Акваріус" (4 особи);

Улізьку М.В., БК "Сеул"
(10 осіб);

Гончаренко О.І., бояр�
ському регіональному пас�
тору церкви "Спасіння" (20
осіб).

В.А. Нурищенко
***

Києво�Святошинська
організація Української
спілки ветеранів Афгані�
стану (воїнів�інтернаціо�
налістів) за підписку газе�
ти "Боярка�Інформ" на
2009 рік висловлює щиру
подяку:

Закревській К.І., пасто�
ру Християнської  церкви 
"Нове покоління" (7 осіб);

В.В. Остролуцький
***

Я, Карпенко Антоніна
Григорівна, вдова інваліда
ВВВ І групи та мати інвалі�
да дитинства І групи щиро
вдячна депутату Києво�
Святошинської районної
ради Ткачуку Олександру
Анатолійовичу за сприяння
в проведенні ремонту опа�
лювальної системи в моїй
квартирі та облаштування
відливу дощової води над
вікнами. Також приємно
вразила оперативна робота
працівників Боярського
ЖЕКу та людяність його
директора Сербана В.В.

Слова подяки Оголошення

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І
ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМЦЯМ МІСТА

До 31 грудня продовжується передплата на 2009 р. Річна
вартість передплати одного примірника газети "Боярка�Інформ"
мінімальна по Україні � 29,52 грн.!

Допоможіть інвалідам війни та праці передплатити газету
"Боярка�Інформ" на 2009 рік (передплатний індекс � 98573).

Оформити передплату можна у всіх поштових відділеннях міста
(списки інвалідів знаходяться в редакції "БІ") або перерахувавши
кошти на  рахунок КП "Інформаційне агентство "Боярка�Інформ":

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Молодіжна, 77.
р/р 2600400250287 в АКБ "Правекс�Банк", МФО 321983,

ЗКПО 33143962
(благодійна фінансова допомога на передплату газети "БІ")

Тел. для довідок: 47�079,  8�068�354�31�16

Дитячому садочку "Спадкоємець" на постійну та тимчасову
роботу потрібні:

B логопед; B фізінструктор;
B вихователі; B помічники вихователів;
B няніBсанітарки

Втрачений військовий квиток на ім'я Ставецького Олександра
Станіславовича, 1975 р.н., виданий Радомишльським райвійськко�
матом Житомирської області, вважати недійсним.
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Культура

1. Звіти подаються один
раз на рік, згідно затвердже�
ного, управлінням Пенсійно�
го фонду, графіка. Виклю�
чення становлять звіти, які
використовуються для "приз�
начення/перерахунку пенсій"
та по підприємствах,  які  лік�
відуються, що подаються
впродовж поточного року по
мірі необхідності.

2. Звіт  складається укра�
їнською мовою.

3. Звіт повинен мати охай�
ний вигляд, не містити будь�
яких виправлень чи     підчи�
сток.

4. Звіт повинен бути підго�
товлений в електронному
вигляді з використанням про�
грамного забезпечення "АРМ
звіт страхувальника" та
обов'язково роздрукований
на  паперових носіях. Записи
заносяться друкованими літе�
рами синім або чорним чор�
нилом.

Кожний документ звіту
повинен бути підписаний
керівником підприємства та
завірений печаткою (крім
ярлика � його підписує не
керівник, а відповідальна
особа).

Подання електронного
звіту у відповідності до
Порядку подання звітів до
Пенсійного фонду України в
електронній формі, затвер�
дженого постановою правлін�
ня Пенсійного фонду України
від 19.04.2007 р. № 7�7,
зареєстрований в Міністер�
стві юстиції України
27.04.2007 р. за  №

436/13703, надає страх�
увальнику право не подавати
відповідні звіти на паперових
носіях.   

Більш детальну інформа�
цію про подання електронних
звітів можна отримати у спе�
ціалістів державного підпри�
ємства "Інформаційний центр
Персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України" за
тел. (044) 278�42�50  (044)
235�95�49 бо на сайті
http://www.spov.сom.ua.

5.  Звіт до СПОВ повинен
включати:
реєстраційні документи:
� документ "Відомості про

роботодавця "� подаються
один раз, при реєстрації
роботодавця до СПОВ,
або при зміні реквізитів
роботодавця;

� пачки документів "Список
працюючих…"� подаються
в повному обсязі на всіх
працівників при першій
здачі звіту та щорічно
подається тільки на пра�
цівників, які вступили в
трудові відносини впро�
довж звітного року. При
складанні вказаного виду
документу всі дані уважно
звіряються з паспортом та
довідкою ДРФО праців�
ника;

� пачки документів"Список
підстав для пільг" � пода�
ються на кожний звітний
рік у випадку, якщо в
даного роботодавця є ате�
стовані робочі місця, або є
пільги згідно статуту чи
положення про  підприєм�

ство, або на підприємстві є
наймані працівники, які
мають право на зарах�
ування стажу без сплати
внесків;

� пачки документів "Без
сплати страхових внесків"
подаються на всіх праців�
ників, які мали трудові
відносини з роботодавцем
у звітному році, і мають
підстави для зарахування
стажу роботи без сплати
страхових внесків;

� пачки документів "Індиві�
дуальні відомості про
застрахованих осіб"� пода�
ються на всіх працівників,
які мали трудові відносини
з роботодавцем у звітному
році й отримували заробіт�
ну плату;

� "Опис пакета пачок доку�
ментів СПОВ�ОС" � для
звіту, який підготовлений
на спеціальних бланках.
Він повинен обов'язково
включати контрольну
суму про заробітну плату
та суму внеску із заробітку
відомостей, що входять до
пакету;

Контролюючі документи: 
� пояснювальна записка

роботодавця, якщо     під�
сумкові дані довідки
мають розходження з
даними звіту до відділу
обліку надходження пла�
тежів.
6.Порядок заповнення

форми "Індані":
�  всі суми(напр. відпускні,

лікарняні), які заповню�
ються в формі "Індані",

розподіляються пропор�
ційно по місяцях нарах�
ування, а не виплати;

�  гр. "Код періоду року" �
заповнюється тільки "0".
Якщо раніше на працівни�
ка було подано форму для
"Призначення пенсії" і він
залишився працювати,
подається "Початкова"
форма обов'язково за весь
2008 рік, із "Кодом періо�
ду року"  � "0";

� гр. "Усього" � заповнюєть�
ся нарахована найманому
працівникові сума всіх
виплат, види яких відно�
сяться до фонду оплати
праці, з урахуванням
лікарняних. Для підпри�
ємців � фізичних осіб, які
працюють із застосуван�
ням загальної системи
оподаткування � сума опо�
даткування доходу;

� гр. "Враховується для пен�
сії" � згідно п. ст.41 Закону
України "Про загальноо�
бов'язкове державне пен�
сійне страхування" вклю�
чаються суми виплат
(доходу), отримуваних
застрахованою особою, з
яких були фактично обчи�
слені та сплачені страхові
внески до Пенсійного
фонду в межах встановле�
ної законодавством макси�
мальної величини заробіт�
ної плати (доходу), з якої
сплачуються страхові
внески. При заповненні
графи враховується обме�
ження суми: 
З 01.01.2008 р. � 9495 грн.,

з 01.04.2008 р. � 9705 грн., 
з 01.07.2008 р. � 9735 грн., 
з 01.10.2008 р. � 10035 грн.  

6. Особи, які заключили
договір добровільного страх�
ування з Пенсійним фондом
України, повинні також зда�
вати звіти до системи персоні�
фікованого обліку для зарах�
ування  страхового стажу.

До  Увага  роботодавців! 
Додаткова інформація.

У разі прийняття на робо�
ту пенсіонера обов'язково
надати інформацію до упра�
вління ПФУ протягом 10�
денного терміну з посиланням
на  наказ №_ , вказати дату
прийняття та адресу пенсіо�
нера.

В фойє управління прац�
ює інформаційний  кіоск
Основні функції Інформа�
ційного кіоску:
а) перегляд інформації про

графік прийому керівниц�
тва Пенсійного фонду
України;

б) інформація про перелік
документів, необхідних
для призначення пенсії;

в) перегляд даних про розмір
пенсії (надаються при
наявності пластикового
пенсійного посвідчення);

г) перегляд даних, системи
персоніфікованого обліку
накопичених в обліковій
картці застрахованої особи
(надаються при наявності
свідоцтва про загальноо�
бов'язкове державне
соціальне страхування).

Заст. начальника
управління ПФУ 

К�Святошинського р�ну
Харченко В. В.

Управління Пенсійного фонду України

Києво$Святошинського району інформуєПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЮ
Районні служби інформують

про вимоги щодо складання звіту по персоніфікованому обліку за 2008 рік

Адже репродукції картин
Реріха були лише однією зі

с к л а д о в и х
частин цієї
виставки, пер�
шими відвіду�
вачами якої 18
л и с т о п а д а
стали учні
Б о я р с ь к о ї
ЗОШ №1.

Виставка,
е к с п о з и ц і я
якої об'єднує
р е п р о д у к ц і ї
к а р т и н
М.К.Реріха,
фотороботи та
художні твори,
п р и с в я ч е н і
Святому Сер�
гію та його
творінню �
Троїце�Сергі�
ївській Лаврі,
називається  
"Слава Препо�

добного Сергія Радонезько�
го". Головна ідея � пробу�

дження духовності народу у
переломний момент його істо�
рії, поштовх до усвідомлення
важливості формування дер�
жавності навколо національ�
но�визвольних рухів, один з
яких був сфокусований нав�
коло постаті великого право�
славного святого Преподоб�
ного Сергія Радонезького.

Однією з найенергетичні�
ших робіт є репродукція кар�
тини М.Реріха "Св. Сергій
Радонезький" (1932 р.), яка і
відкриває виставку. На ній

зображений Святий Сергій,
який тримає в долонях собор �
символ Русі. Він благословляє
воїнів (їхні постаті зображені
в глибині картини), які йдуть
на Куликовську битву. Напис
на оригіналі картини спові�
щає про те, що "дано Святому
Преподобному Сергию три�
жды спасти Землю Русскую.
Первый раз при князе Дми�
трии, второй раз при Мини�
не, третий � …". Яка дата
ховається за цими трьома
крапками? Відповідь дасть

історія...
Та сама історія, яка

промовляє до нас, зокрема,
словами пророчиці Ванги:
"Картина ця створена чотир�
ма душами, які прийшли з
іншого світу. Мало знають
про цю картину, а треба, щоб
про неї знали всі. Як зіницю
ока бережіть цю картину. Це
� важливий документ, най�
більше багатство землі Русь�
кої. Не посилайте її в інші
країни. Вона призначена
лише для вас."

І СЕРЦЕ СПОВНЮЄ ІСТОРІЮ ЛЮБОВ'Ю...
Чутка про те, в нашому краєзнавчому музеї експонуватимуться картини

Реріха, облетіла Боярку миттєво. Звісно, як і будь�яка чутка, ця інформація
виявилася дещо перебільшеною... Втім, це суттєво не позначилося на тому
задоволенні, яке отримали відвідувачі від цієї незвичайної виставки.

Наша довідка: Сергій Радонезький � великий святий Русі, видатний державний, політич�

ний та громадський діяч. Роки його життя приходяться на ХІV ст. � поворотний період в

історії та визначення подальшої долі країни. Своє життя Сергій Радонезький присвятив

Богу і своєму народові. Через монастирську братію він впроваджував у національну свідо�

мість ідеї єднання та общини; пропагуванням моральних чеснот сприяв укріпленню духу,

підйому сил народу. Таким чином формувалася національна свідомість, що і стало вирі�

шальним для доленосної перемоги на Куликовому полі і скиненню монголо�татарського іга.

Крім того, Преподобний Сергій став засновником нового іноческого шляху � північного

російського монашества, що є продовженням і розвитком основного типу, який склався

у Києві ХІ ст.
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Спорт

Зазначимо, що організо�
вана виставка, яка почала

свій шлях землями Київщи�
ни 1 листопада з Галереї

мистецтв Інституту філоло�
гії Київського Національно�
го університету ім. Т.Шев�
ченка, Громадською добро�
чинною організацією "Куль�
тура та Суспільство", діяль�
ність якої спрямована на
сприяння духовному
розвиткові людей шляхом
широкої просвітницької
роботи у різних сферах
культури на основі віротер�
пимості та поваги до всіх
духовних вчень, які слу�
жать загальному благу. А
безпосередньо презентувала
цю виставку в Боярці Ната�
ля Ремезовська � голова гро�
мадської доброчинної орга�

нізації "Культура та
Суспільство".   

А на закінчення �
лише одна цитата з
Книги відгуків: "Вели�
ке вам спасибі за
виставку. Ніби сам
побував у цих святих
місцях. Відчуваю, як
після побаченого й
почутого сповнююся
душевною теплотою і
любов'ю..."

Нагадаємо, що в
Боярському краєзнав�
чому виставка експо�
нуватиметься до 26
грудня. 

Радислав Кокодзей

Нагадаємо, що в
нашому місті продов�
жується футбольний
чемпіонат міста Боярки
з футзалу. Як ми і обіця�
ли, сьогодні під нашим
"прицілом" � ІІ ліга.

Зіграно вже три
тури. Перші сенсації
зафіксовано. Та спо�
чатку про тих, чия гра
відзначається стабільні�
стю.

Команда "Метеор"
свій четвертий матч з
"Фанатом�2" в своїх
кращих традиціях
успішно... програла.
Рахунок � 4:10 � теж
традиційний. Справа в
тому, що в кожному з
4�х зіграних матчів 
"Метеор" стабільно
забивав саме по чотири � не
більше і не менше! Це �
добре! Гірше, що пропускала
команда більше...

Мабуть, ви чекаєте, що ми
будемо "Метеору", в кращому
разі, щиро співчувати? А от і
не вгадали: ми їх хвалимо!
Причому цілком серйозно й
щиро. Адже середній вік грав�
ців "Метеору" � 14 років! І
тому участь цих хлопців у
"дорослому" чемпіонаті є неза�
перечним доказом їхньої смі�
ливості та любові до футболу.
А де ж ще набиратися "бойо�
вого" досвіду, як не в реальних
серйозних баталіях? Щиро
сподіваємося, що примхлива
Фортуна найближчим часом
стане трішечки прихильнішою
до молодого "Метеора". А ми...
щиро чекаємо на вашу першу
перемогу, хлопці!

Що ж до їхніх суперників,
то "Фанат�2" почав стрімко
набирати очки. Після "дебют�
ної" поразки від старобоярчан
"фанатівці" виграли два матчі
поспіль, в результаті чого
перемістилися на ІІІ сходинку.
Мабуть, зрозуміли хлопці най�
головніше: з такими гравцями
команда просто не має права

програвати. Адже імена цих
досвідчених гравців, за плечи�
ма яких багатющий досвід, а
попереду просто таки безмеж�
ні перспективи � Ігоря Фідрі,
Руслана Бітляна, Тараса Доб�
рівського, Олександра Рябича
� добре відомі не лише міським
шанувальникам футболу...

А як справи у "БЮТа"?
Команда знову... програла. На
цей раз � динамівцям. З рахун�
ком 3:12. Втім, "бютівців"
також є за що похвалити. По�
перше � за здоровий спосіб
життя, по�друге � за впевнену
націленість на перемогу! А
футбольну чи політичну � то
вже справа десята...

Далі � ще цікавіше. Адже
справжній бій розгорівся між
діючим чемпіоном міста з
вуличного футболу "Руйнівни�
ками" та бронзовим призером
цих же змагань � командою
"Буратіно". Мабуть, якби не
фінальний свисток арбітра,
хлопці б таки наламали дров.
Та час вийшов. Чемпіон таки
переміг � з рахунком 5:4. Тим
самим ще раз підтвердивши
свій чемпіонський титул.

Та родзинкою чемпіонату
стала інша гра: матч лідерів

турніру � команд "Кодак" та 
"Нова Боярка". Відразу слід
зазначити, що новобоярчани,
знаходячись внизу турнірної
таблиці, дали фаворитам
справжній бій! Дехто заздале�
гідь був переконаний, що 
"Кодак" таки здобуде чемпіон�
ство в цьому турнірі. Та, як
з'ясувалося, новобоярчани
Віктор Матейко, Діма Глади�
шевський, Олексій Маливан�
чук були іншої думки. Серйоз�
но взявшись до справи, вони
успішно (з рахунком 3:2) про�
водили "облогу" "Кодака". І
лише на останній хвилині
вирішили "відпустити" супер�
ника. Рахунок цього матчу �
3:3 � став ще однією сенсацією
футбольних баталій ІІ ліги.

Про І лігу � героя нашої
минулої розповіді � цього разу
коротко.

"Джако" � "2К" � рахунок
1:0. "Перемога" � "Арсенал" �
також 1:0! "Рефрижератор"
(дебютант змагань, який зов�
сім несподівано очолив турнір�
ну таблицю) таки зворушив
незворушного "Сфінкса", свід�
ченням чого є набагато солід�
ніший рахунок � 9:2. "Зеніт" �
"Динамо" � 4:3. 

А от найзапекліша бороть�
ба між двома кращими (за
результатами минулорічного
чемпіонату) футбольними
командами міста � чемпіоном
"Боярка" та срібним призером
"Фанат" � точилася до остан�
ньої секунди. Обидві команди
продемонстрували дійсно
футбол найвищого ґатунку
та... практично однакову май�
стерність. Перемога чемпіона
незначна � всього 5:4.

Це � результати та вражен�
ня, тобто � погляд ззовні. Зсе�
редини цей чемпіонат бачить,
звичайно ж, Юрій Зорнік.
Ось якими спостереженнями
поділився з нами Юрій Петро�
вич:

� Слід відзначити, що чем�
піонат проходить організова�
но, викликаючи якнайживі�
ший інтерес жителів міста,

про що свідчить велика кіль�
кість вболівальників. Але є й
деякі зауваження. Напри�
клад, не всі команди мають
футбольну форму. В зв'язку з
тим, що у люб'язно наданому
нам залі проходять й інші
спортивні заходи (наприклад
� тренування баскетболістів),
ми не завжди можемо "вписа�
тися" у відведений нам час...
Тому кожна команда мріє про
власну перемогу, а всі разом �
про спільну, але свою "хату",
в якій так затишно буде досхо�
чу ганяти м'яча довгими зимо�
вими вечорами... 

Та все ж цікаво: хто зустрі�
не Різдво в чемпіонській коро�
ні? Особисто я відчуваю, що
тут обов'язково має бути
якась несподіванка...

Радислав Кокодзей

20 грудня у БК "Сеул" 
(вул. Лінійна, 32) розпоч�
неться чемпіонат міста Бояр�
ка з більярдного спорту
"Вільна піраміда" � абсолют�
на першість. Реєстрація уча�
сників � о 10.00; жеребку�
вання � о 10.30; початок зма�
гань � об 11.00. 

Під час І туру змагання
відбудуться у двох групах:
молодіжній (до 30 років) та
бізнес�групі (від 30 років). 
6 кращих більярдистів (по 3 з
кожної групи) під час ІІ туру
виборюватимуть абсолютну
першість.

Організаційна підтримка
змагань: Боярська міська
рада, відділ з питань фізич�
ної культури та
спорту РДА; БК 
"Сеул"; газети
"Боярка�інформ"
та "Боярський Хре�
щатик".

Спонсори турніру: ТМ
"Хортиця", ТМ "Неміров",
ТМ "Союз�Віктан", ТМ
"Золота амфора", ТМ "Обо�
лонь", ТМ "Чернігівське", ТМ
"Кока�кола", ТМ "Сандора",
ТМ "Рошен".

Спортсмену, який займе І
місце, присвоюється звання
Чемпіона Боярки з більярдно�
го спорту "Вільна піраміда"�
2008. На переможця чекають
Кубок, медаль та диплом, на
володарів ІІ та ІІІ місця �
медалі та дипломи відповід�
них ступенів. 

На всіх учасників чека�
ють призи від спонсорів чем�
піонату!

Контактний телефон:
41�7�51 або Мар�
кери БК "Сеул".

Оргкомітет
чемпіонату

...А НОВОБОЯРЧАНИ ТАКИ ШТУРМУЮТЬ "КОДАК"...
Ні, шановні читачі, ця розповідь � не про нову комп'ютерну гру, сюжетом

якої (як можна було б судити з назви) могла б бути позачасова "зоряна" битва
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чі, тому що цілком реальні баталії. Футбольні.
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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, оголошення, реклама

Християнська церква

"НОВЕ ПОКОЛІННЯ"

Запрошує на богослужіння

щонеділі о 10.00

За адресою: 50 років Жовтня, 4

(початкова школа №4) 

2�й поверх, актова зала

ОГОЛОШЕННЯ

Електромонтажні робо�

ти будь�якої складності,

внутрішні та зовнішні,

заміна проводки, вимика�

чів, розеток, люстр та

іншого освітлення, роботи

у щитових, заміна автома�

тики, заміна вводів різного

опору.

Проводка телефонних і

комп'ютерних мереж, замі�

на, діагностика, вибудова,

консультація, обслугову�

вання.

Звертатися за телефоном:

8�067�90�63�828, Артем

Продовжується конкурс з виз�

начення пасажирського пере�

візника міського маршруту:

№1: залізнична станція Боярка

(фабрика "Мальва") � вул. Шев�

ченка � Боярський коледж еколо�

гії і природних ресурсів.

Конкурс відбудеться

04.12.2008 р. 

о 14.00 год. в каб. № 4

міськвиконкому.

Конкурсний комітет

КП "Боярка�Водоканал" вживаються заходи, що стимулюють
мешканців�боржників до погашення заборгованості з водопостачан�
ня та водовідведення перед комунальним підприємством. Застосо�
вується система "СПРУТ" � пристрій для точкової санації трубопро�
водів (виконавець робіт � КП "Полтававодоканал", патент № 7568).

Квартири абонентів�боржників будуть відключені 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 вар�
тості послуг з підключення.

Якщо борг буде сплачено � повідомте про сплату за телефоном:
41�953; 46�966; 40�249.

Адміністрація 
КП "Боярка�Водоканал"

УВАГА!

2 грудня 2008 року до

Міжнародного Дня Інвалідів

Районною громадською орга�

нізацією "Дзвони Чорнобиля

Києво�Святошинського райо�

ну" 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
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