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У
країнська соціал � демо�
кратична партія (УСДП)
була офіційно заснована

11 грудня 1998 року, взявши свої
витоки з перших в Україні партій
соціал � демократичного спрямуван�
ня (соціал � демократичної партії
України (СДПУ) та Партії прав
людини). УСДП є єдиним послідов�
ним та постійним носієм цієї ідеоло�
гії в Україні.

Створенню УСДП передував
активний процес партійного будів�
ництва. В 1994 році міністр юстиції
Василь Васильович Онопенко ство�
рив і очолив Партію прав людини,
яка в січні 1995 р. об'єдналася з
Українською партією справедливості
і СДПУ. З'їзд об'єднаної партії відбув�
ся в січні 1995 року, обравши своїм
лідером Онопенка В. В. У 1996 році

партія змінила свою назву на
СДПУ(О). Після того, як 13 обла�
сних організацій СДПУ(О) на знак
протесту проти "приватизації" партії
олігархічними кланами вийшли з її
складу, був скликаний 3 жовтня 1998
року Установчий з'їзд, на якому 129
делегатів з 23 областей України прий�
няли Статут, програму партії УСДП
та обрали керівні органи. Головою
партії одноголосно обрали В.В. Оно�
пенка � авторитетного правознавця
та народного депутата України.

У листопаді 2006 року з'їзд партії
вибрав головою УСДП Євгена Воло�
димировича Корнійчука. Вступаючи
в 2005 році в Українську соціал�демо�
кратичну партію, він зовсім не зами�
слювався про політичну кар'єру. "Я
бував в багатьох країнах і бачив, що
модель соціально орієнтованої демо�
кратичної держави, пріоритетом для

якої є людина і її потреби, найпродук�
тивніша. Країни Європи, що живуть
відповідно до соціал�демократичних
цінностей, благополучні, а їх грома�
дяни упевнені в завтрашньому дні.
УСДП була єдиною партією в Україні,
що відповідала моїм переконанням,
аргументом на користь вступу до якої
була завидна ідеологічна постійність
партії за будь�яких умов", � розпові�
дає він. Так успішний юрист став ще і
партійним керівником. Протягом
2007 року він об'їхав всі регіональні
партійні організації, провів наради і
надихнув весь актив партії на подаль�
ше партійне будівництво.

УСДП відстоює інтереси людей,
які заробляють на життя власною
працею і не експлуатують найману
робочу силу для отримання надпри�
бутків, всіх тих, хто власною працею
створює економічний добробут Укра�
їни. УСДП має план мінімум для
вирішення актуальних проблем сьо�
годення та план максимум стратегіч�
ного розвитку нашої держави на кіль�
ка років вперед. Партія стоїть на
сучасних демократичних цінностях �
свободі, справедливості, солідарності
та водночас спирається на традиційні
цінності народу � розвиток особисто�
сті, добробут сім'ї, держава, що захи�
щає національні інтереси.

Відстоюючи традиційні соціал�де�
мократичні підходи до вирішення
соціальних проблем, УСДП відкрита
до нових сучасних віянь та пошуків,
але бере у свій багаж тільки ті, що
можуть принести ефективний
результат в українських умовах. Пар�
тія стоїть на засадах соціальної рин�
кової економіки, яка дає можливості
для вільної підприємницької реаліза�
ції з урахуванням принципів соціаль�
ної солідарності та соціальної під�
тримки для тих, хто її потребує. УСДП
� партія, що має свої традиції, та вод�
ночас вона молода партія за своїм
духом та енергетичним потенціалом.
Велику увагу ми надаємо молоді,
тому що вважаємо її найефективні�
шим двигуном розвитку України.

Наші найближчі пріоритети :
• введення погодинної оплати

праці;
• законодавче закріплення тривало�

сті робочого тижня;
• запровадження подвійної ставки

оплати праці за роботу понад
норму;

• захист інтересів трудящих через
державне стимулювання активно�
сті профспілок;

• реформування пенсійної системи.
На сьогодні партія нараховує
понад 6,5 тисяч первинних органі�
зацій у всіх областях України,
містах Київ та Севастополь. Наш
головний союзник � партія ВО
"Батьківщина", разом з якою
УСДП являється ініціатором ство�
рення блоку політичних партій 
"Блок Юлії Тимошенко". Наші
союзники та партнери � це ті полі�
тичні партії та громадські органі�
зації, які:

• демонструють    прихильність
соціал�демократичним    цінно�
стям: свобода, справедливість,
рівність та солідарність;

• в інтереси більшої частини укра�
їнського суспільства, яка заробляє
на життя своєю працею;

• поєднують демократичний плюра�
лізм у внутрішніх дискусіях з дот�
риманням демократичних ідеалів
в практиці державного будівниц�
тва і політичного життя та відпові�
дальністю перед виборцями і укра�
їнським народом в цілому.
Понад чотири роки тому була

заснована партійна організація Киє�
во�Святошинського району, яку очо�
лює депутат районної ради Ткачук
О.А. На сьогоднішній день 80% чле�
нів нашої партійної організації �
молоді люди віком від 25 до 40 років,
в переважній більшості з вищою осві�
тою, які представляють різні верстви
населення �науковці, знавці банків�
ської справи, медики, спеціалісти з
економіки, інженери, приватні під�
приємці, фахівці з робітничих профе�
сій. Правління районної партійної
організації(РПО) активно допомагає
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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають Без�

верху Лілію Миколаївну,  гол.

спеціаліста з юридичних питань

міськвиконкому, депутата Бояр�

ської міської ради, директора КП

"Боярка�Водоканал" Павліченко

Галину Андріївну з Днем наро�

дження!

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.

6 грудня � День Збройних Сил

України. Незважаючи на досить

невелику офіційну історію укра�

їнського війська, справжній вік

Української армії сягає кількох

століть, а її бойові традиції фор�

мувалися у важких кривавих

війнах і конфліктах, починаючи

від часів Київської Русі до Вели�

кої Вітчизняної війни. І сьогодні

солдати і офіцери Збройних Сил

України гідно продовжують тра�

диції своїх дідів і батьків. 

Щиро вітаємо всіх військово�

службовців з Днем Збройних

Сил України.
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Прийміть щирі і сердечні

вітання з нагоди державного

свята � Дня місцевого самовряду�

вання!

Самоврядні органи в демокра�

тичному суспільстві є важливим

інститутом реального народо�

владдя та засобом реалізації інте�

ресів територіальної громади.

Тож нехай День місцевого само�

врядування об'єднає нас у спіль�

ному прагненні зробити наші

міста, села і всю Україну щасли�

вими і багатими!

Міський голова       Т. Добрівський

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ!!!!
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первинним організаціям в
формуванні партійних осе�
редків в селах Бузова, Дми�
трівка, Петро�Павлівська
Борщагівка, Тарасівка,
містах Вишневе та Боярка.

У своєму привітанні з
нагоди десятиріччя Укра�
їнської соціал�демократич�
ної партії Олександр Анато�
лійович зазначив:

"Від імені правління
РПО УСДП та особисто від

себе щиро вітаю
всіх членів партії з
визначною датою �
десятиріччям утво�
рення Української
соціал � демокра�
тичної партії. Всі ці
роки кожен з Вас
вкладав частинку
свого таланту,
своїх сил у спільну справу.
Завдяки Вашій небайдужо�
сті, активній громадській
позиції партія здобула виз�

нання та авторитет серед
жителів району. Саме через
те, що кожен з Вас є чес�
ною, порядною людиною,

УСДП ні разу не
схибила, не запля�
мувала себе змі�
ною ідеологічних
принципів чи зрад�
ництвом. Ми
послідовно йдемо
до своєї мети �
побудови в Україні
соціально спрямо�

ваної демократії, справедли�
вого суспільства рівних
можливостей. Я бажаю Вам
на цьому шляху мужності,

енергії, терпіння та нат�
хнення. Нам слід пам'ятати,
що пасивна життєва та гро�
мадська позиція рівноцінна
поразці!

Бажаю Вам, шановні
однопартійці, міцного здо�
ров'я, родинного затишку,
благополуччя, щастя та
успіхів у нашій з Вами
спільній роботі".

З повагою, голова правління
РПО УСДП О.А.Ткачук

Р
еалізуючи вимоги Закону
України "Про місцеве само�
врядування", Закону Укра�

їни "Про звернення громадян", Указу
Президента України від 14 квітня
2004 року № 434/2004 "Про невід�
кладні заходи з удосконалення орга�
нізації прийому громадян управлін�
нями, відділами та іншими структур�
ними підрозділами райдержадміні�
страції, органами місцевого самовря�
дування та посадовими і службовими
особами цих органів", доручення
Прем'єр�Міністра України від 19
квітня 2004 року №16929/1/1�04,
розпорядження голови облдержадмі�
ністрації від 21.05.2004 року № 290
та розпорядження голови  Києво�
Святошинської райдержадміністра�
ції від 03.06.2004 року № 203 з
цього питання, відповідно до ст.28
Закону України "Про звернення гро�
мадян" та з метою поліпшення умов
реалізації конституційного права
громадян на особисте звернення до
органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих орга�
нів, удосконалення організації роз�
гляду порушених у таких зверненнях
питань, підвищення відповідальності
керівників комунальних підприємств
за належне реагування на обґрунто�
вані пропозиції, заяви і скарги,
розв'язання проблем, які спричиня�
ють звернення громадян, рішення
виконавчого комітету Боярської
міської ради № 77/1 від 06.07.2004
року виконкомом проведена певна
робота по удосконаленню роботи із
зверненнями громадян.

За 9 місяців 2008р. до виконкому
надійшло 3006 звернень громадян, в
тому числі колективних звернень � 89,
надійшло через вищі установи � 62.

Від пільгових категорій населення
надійшло 247 звернень, з них:
• Учасники бойових дій, Великої

Вітчизняної війни � 84;
• Особи, які постраждали внаслідок

аварії на ЧАЕС � 10;
• Інваліди � 129;
• Ветерани праці � 24;

В зверненнях піднято 3006
питань, із них на особистому прийомі
� 121 звернення, по землекористу�
ванню � 819, житловим питанням �
70, транспорту і зв’язку � 15, житло�
во�комунальному господарству � 573,
соціальному захисту � 600, опікунсь�
ким питанням � 82, архітектурним
питанням � 705, питанням, пов'яза�
ним з ліквідацією наслідків аварії на
ЧАЕС � 1, питанням торгівлі � 9,
питанням роботи ДДЗ � 2 заяви,
іншим � 130.

Стан роботи зі звернень громадян
розглядається на апаратних нарадах
керівного складу та всього колективу.
Робота зі звернень громадян знахо�
диться на постійному контролі у місь�
кого голови. Спеціалістом І категорії
з питань звернень громадян щотижня
надається інформація  щодо стану
роботи. У 2008 році запроваджено
заслуховування звітів керівників
комунальних підприємств, керівни�
ків структурних підрозділів та праців�
ників виконкому щодо роботи зі звер�
нень громадян. 

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ

За 9 місяців 2008 року до виконав�
чого комітету Боярської міської ради
надійшло  600 звернень:
• отримання матеріальної допомоги �

579 заяв; 
• отримання матеріальної допомоги

на поховання � 20 заяв;
• інші питання � 1 заява.

Надано матеріальної допомоги
малозахищеним верствам населення
всього на суму 101.650 гривень.

Надано матеріальної допомоги на
поховання всього на суму 3000 гри�
вень.

ЖИТЛОВІ 
ПИТАННЯ

За 9 місяців 2008 року до виконав�
чого комітету Боярської міської ради
надійшло  70 звернень.

Із них:
• виділення ліжко�місця � 26 заяв;
• виділення житла � 21 заява;
• взяття на квартоблік � 3 заяви;
• інші питання � 20 заяв.

Залишаються невирішеними звер�
нення громадян щодо поліпшення
їхніх житлових умов (у зв’язку з від�
сутністю будівництва нового житла, і
наявності  житлової площі за відселен�
ням).

ОПІКУНСЬКІ 
ПИТАННЯ

З питанням опіки та піклування за
9 місяців 2008 року до виконавчого
комітету Боярської міської ради надій�
шло 82 заяви: 
• продаж квартири від імені н/л

� 57 заяв;
• призначення опікуном � 19 заяв;
• інші питання � 6 заяв.

ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

По житлово�комунальним питан�
ням до виконавчого комітету Боярсь�
кої міської ради за 9 місяців 2008 року
надійшло 573 звернення: 
• опалення в будинку, надійшло 12

заяв;         
• встановлення індив.опалення,

надійшло 274 заяви;           
• водопостачання, надійшло 16 заяв;
• питання благоустрою,надійшло 54

заяви;            
• плата за ком.послуги,  надійшло 25

заяв;            
• питання санітарного стану надій�

шло 60 заяв;        
• питання ремонту,будинку, надій�

шло 35 заяв;        
• інші питання, надійшло 97 заяв;
• на розгляді � 58 заяв.

Вирішення питань житлово�кому�
нального господарства унеможливлю�
ється  загальною кризою в сфері жит�
лово�комунального господарства не
тільки в нашому місті, але й в державі
в цілому. Вирішення питань, що пору�
шуються у зверненнях, потребують
великих коштів. 

ЗЕМЕЛЬНІ 
ПИТАННЯ

По земельним питанням до вико�
навчого комітету Боярської міської
ради за 9 місяців 2008 року  надійшло
819 звернень: 
• приватизація землі, надійшло

220 заяв;
• розподіл земельної ділянки, надій�

шло 46 заяв;
• виділення земельної ділянки,

надійшло 158 заяв;
• зміна цільового призначення,

надійшло 48 заяв;
• відміна рішення сесії � 14 заяв;

• інші питання, надійшло 333 заяви;
• на розгляді � 70 заяв.

АРХІТЕКТУРНІ 
ПИТАННЯ

З архітектурних питань за 9 міся�
ців 2008 року до виконавчого комітету
Боярської міської ради надійшло 705
звернень:  
• дозвіл на будівництво, надійшло

79 заяв;
• прийняття в експлуатацію, надій�

шло 92 заяви;
• узаконення будівництва, надійшло

360 заяв;
• визнання права власності, надій�

шло 33 заяви;
• розподіл ідеальних часток будин�я �

4 заяви;
• інші питання, надійшло 137 заяв;
• на розгляді � 15 заяв.

ПИТАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА
ЗВ'ЯЗКУ

До виконавчого комітету Боярської
міської ради за 9 місяців 2008 року
надійшло  15 заяв. 

ПИТАННЯ ТОРГІВЛІ
До виконавчого комітету Боярської

міської ради за 9 місяців 2008 року
надійшло 9 заяв.

ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З
ЛІКВІДАЦІЄЮ НАСЛІДКІВ

АВАРІЇ НА ЧАЕС
До  виконавчого комітету Боярсь�

кої міської ради за 9 місяців 2008 року
надійшла 1  заява.

ПИТАННЯ  РОБОТИ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
До виконавчого комітету Боярської

міської ради за 9 місяців 2008  року
надійшло 2 заяви.

ІНШІ
З інших питань  до виконавчого

комітету Боярської міської ради за 9
місяців 2008  року надійшло 130 звер�
нень: 
• розглянуто � 115 заяв
• на розгляді � 15 заяв

Підготувала: 
спеціаліст І категорії 

з питань звернень громадян 
Бібік О.М.

початок на стор.1

Виконком звітує

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Боярської міської ради за 9 місяців 2008р.



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 3

Події тижня

Скільки у нас в Україні
політичних партій? Кожна зі
своїми програмами і статута�
ми, які, на перший погляд,
дуже схожі. Теоретично усі
за Україну сильну і багату, за
духовність, добробут… тео�
ретично. На ділі � за словом
не завжди діло. Саме тому
маємо нині те, що маємо.
Дехто вважає, що усі політи�
ки однакові. Проте інтуїтив�
но пристає до тієї сили, яка
імпонує внутрішнім переко�
нанням, орієнтуючись біль�
ше на дії і поведінку лідера. 

� Саме через власні пере�
конання, які базуються на
поведінці і діях лідера
Народної Партії  Блоку
Литвина ряди однопартійців
поповнюються новими чле�
нами. Тільки у  Києво� Свя�
тошинському районі за
останні 2 місяці  близько 70
осіб подали заяву про вступ
до НП, � каже Г.І. Бондарен�
ко � голова Київської регіо�
нальної організації Народної
Партії. Про це він сказав у
вітальному слові однопартій�
цям 28 листопада. В цей день
у с. Петрівському до рестора�
ну "Торба"  О.М. Коновалов
� голова Києво�Святошинсь�
кої районної організації НП,
запросив активістів політич�
ної партії, членів виконкому,
депутатів районної та місце�
вих рад НП і тих, хто щойно
поповнив ряди партії. Саме
вони стали "винуватцями"
події. В урочистій обстановці
54 партійних квитки отрима�
ли люди, які за власним
переконанням вирішили, що
Народна Партія � їхня пар�
тія.  "Єднаймося, родино!" �
закликав чудовим співом
фольклорний колектив "Гор�
лиця" з Тарасівки, відкри�
ваючи урочисту частину
заходу. 

� Я вражений � люди при�
ходять у організацію Києво�
Святошинського району
сім'ями, � говорив завзятий,
енергійний Григорій Івано�
вич Бондаренко. � Три поко�
ління підтримують водночас
позиції партії.

І дійсно. Тільки варто

додати, що тут на місці, у
Києво�Святошинському
районі, ці позиції предста�
вляє дуже схожий за харак�
тером, поглядами і поведін�
кою Олег Маркович Конова�
лов � голова районної органі�
зації НП. "Впевненість,
виваженість і реальні дії
Олега Марковича � ось що
імпонує зневіреним у політи�
ках людям. У більшості
людей склався стереотип:
політики всі погані. На міс�
цях люди  спираються на
авторитети", � вважає
Валентина Штукерт � член
виконкому районної органі�
зації НП. "Адже саме у люди�
ни, з якою живеш чи працю�
єш поруч, можна запитати:
чому ти не виконав обіцяне?
Люди  району знають Коно�
валова і поважають. Часом із
заявами про вступ  у партію
йдуть просто на виробництво
� завод "Плеяди", � продов�
жила вона і додала: "..знати
реальні, а не уявні переко�
нання людей � стиль роботи
керівника. Для тих, хто пра�
гне діалогу, Олег Маркович
знаходить час особисто пого�
ворити, роз'яснити позиції і
самому розібратись � що за
люди прийшли".  Він вва�
жає, що розбудована ще у
2005 році організація потре�
бує перегляду членства.  Чи
підтримують вони досі лідера
партії Литвина, чи є для них
авторитетним партійним
лідером голова Києво�Свято�
шинської районної організа�
ції Коновалов? Отримуючи
відповіді на ці та інші запи�
тання, у партії відбувається
оновлення рядів. "Такий
динамічний процес набагато
кращий, ніж тупцювати на
місці", � каже Олег Конова�
лов � голова Києво �Свято�
шинської районної організа�
ції Народної Партії. 

Толерантність і впевне�
ність Литвина відслідкову�
ється у характері й поведінці
Олега Коновалова, і саме ці
риси характерні Клюю Вади�
му Олександровичу � голові
новоствореного партійного
осередку м. Вишневого. 

"Поки люди хочуть щось змі�
нити, треба їх організувати.
Мало залишилось людей, які
хочуть щось робити", � такі
бажання Вадима Олексан�
дровича як магніт притягу�
ють у організацію молодих
людей, які прагнуть самореа�
лізуватись. І це підтвердив
Назар Лук'яненко � яскравий
представник молодої коман�
ди партії на святі.

До переліку особистостей
НП у Києво�Святошинсько�
му районі варто додати
Біленко Оксану Володими�
рівну � керівника районного
секретаріату Києво�Свято�
шинського району, Боднюка
Олександра Володимировича
� депутата БМР, голову
Боярського партійного  осе�
редку, Куценка Андрія
Андрійовича � голову пер�
винного партійного осередку
с. Музичі, Вадима Васильо�
вича Давиденка � с. Гатне,
Олега Іларіоновича Ліщенка
� с. Петропавлівська Борща�
гівка. Ці активісти партії
одержали подяки за тверду
партійну позицію і сумлінну
працю. Нагороду також
отримав Олег Маркович
Коновалов, і це стало для
нього несподіванкою.
Медаль за активну громадсь�
ку позицію, гуманність,
милосердя, сердечне відно�
шення до людей, які
постраждали внаслідок Чор�
нобильської катастрофи,  від
обласної організації "Союз
Чорнобиль Україна" вручив
Івченко Юрій Олексійович.
Ця нагорода цілком заслуже�
на, адже Коновалов понад 5
років тісно співпрацює з
організацією і завжди допо�
магає  і організації, і безпосе�
редньо людям, які постраж�
дали  від катастрофи.  Про це
говорили запрошені під час
прекрасного фуршету, який
став смачним доповненням
офіційної частини свята. А
ще люди говорили таке:

� Немає необхідності всю
владу перетягнути на себе �
все на себе не натягнеш, все
в цьому житті  не перепро�
буєш, все не з'їси і не зробиш.
Всі царями бути не можуть.
Тобто, комусь треба керува�
ти, а хтось мусить бути керо�
ваним.

�  Комусь хочеться бути в
центрі уваги і при цьому не
робити конкретних кроків, а
займатись популізмом,
комусь лобіювати лише
власні комерційні інтереси і
підбирати відповідно до
цього свою команду. Народ�
на партія Литвина поповню�
ється людьми, які вміють
слухати проблеми людей,
знайти золоту середину їх
вирішення. 

Наталя Ключник

У ПАРТІЮ ЗА ВЛАСНИМ ПЕРЕКОНАННЯМ

Так, 2 грудня 2008 року
працівниками міліції з сектору
боротьби із незаконним обігом
наркотиків Києво�Свято�
шинського РВ ГУМВС Украї�
ни в Київській області спільно
з активістами ГО "Спілка
ВОВК" після проведення про�
філактичних заходів з пере�
вірки місць можливого пере�
бування кримінальних еле�
ментів у м. Боярка, по вул.
Білогородській було викрито
квартиру, де збиралися нарко�
залежні молоді люди.

Тут безпосередньо вари�
лося зілля, а потім вживало�
ся цими особами. Молоді

люди, які були
затримані у квар�
тирі, зараз дають
свідчення у від�
ділку міліції. Слід
відмітити, що
боротьба з неза�
конним обігом
наркотиків три�
ває, а активісти ГО
"Спілка ВОВК" не

зупиняються на досягнутому.
Після публікацій у газеті

інформації, що її надає ГО
"Спілка "ВОВК", керівнику
ГО Данченку Євгену безпосе�
редньо телефонують люди,
які страждають від сусідства
із наркозалежними, з про�
ханням про втручання і
надання допомоги. 

Детальнішу інформацію
про діяльність ГО "Спілка 
"ВОВК" можна отримати,
зателефонувавши до редакції
газети "Боярка�Інформ".

Голова ГО "Спілка 
"ВОВК" Євген Данченко

РЕЙДИ ГО "СПІЛКА ВОВК" 

ДАЮТЬ ВАГОМІ РЕЗУЛЬТАТИ

Часто ліфт називають під�
йомником або вертикальним
транспортом. Вагомість його
в житті мешканців багатопо�
верхівок  важко переоцінити.
Ще б пак, адже ліфти перево�
зять пасажирів не менше,
аніж увесь громадський
транспорт. Але, як і кожна
машина, ліфт потребує пиль�
ної уваги до його технічного
стану.

Поломки ліфту відбирають
дорогоцінний час і руйнують
нервові клітини користувачів.
Щоб якнайшвидше допомогти
жертвам "залізного полону" та
запобігти несправностям, ліф�
тообслуговуючі компанії ство�
рюють опорні пункти на міс�
цях, персонал яких може опе�
ративно дістатись непрацюю�
чого ліфту та відремонтувати
його.

Кореспондент газети
"Боярка�Інформ" вирішила
довідатися, як проходять
будні ліфтовиків, чи довго
доводиться чекати людям на
визволення "з полону", і що
потрібно робити, аби не ста�
вати заручником несправного
підйомника. З цією метою і
відвідую приватне багатопро�
фільне виробниче підприєм�
ство "Магніт", яке сьогодні
обслуговує міське ліфтове гос�
подарство. 

Про  стан ліфтового госпо�
дарства, що його отримав у
спадок, розповів директор
ПБВП "Магніт" Палій
Михайло Володимирович: "З
3 листопада 2008 року  ПВП
"Магніт" отримав на технічне
обслуговування 78 ліфтів у
будинках м. Боярка,  окрім
ліфту у будинку, що по вул.

Сєдова, 9. Там його повністю
розікрали, і треба встановлю�
вати новий. Центральний
офіс нашого підприємства
знаходиться в м. Житомир, а
в місті Боярка існує бригада
швидкого реагування, яка
працює цілодобово. 

Оскільки ліфтом користу�
ються не тільки дорослі, а й
діти, то він повинен, перш за
все, бути безпечним.  А прави�
ла користування ліфтом,
читають не всі, та й далеко не
у всіх ліфтах вони є. Та голов�
на проблема, як оминути
ситуацій, коли людина
застрягає в ліфті. 

Що робить людина, яка
застрягла у ліфті? Часто�густо
самотужки виламує двері або,
у кращому випадку, їй допо�
магають жителі будинку. Але,
перш за все, такі дії негативно
впливають на стан ліфту, і
окрім усунення поломки бри�
гаді ліфтовиків потрібно ще і
двері ремонтувати. Хочу пові�
домити жителям багатоповер�
хівок, що бригада "Магніт"
цілодобово знаходиться у м.
Боярка, і протягом 10 хвилин
після отримання виклику
звільняє людину з ліфту. Тому
не потрібно ламати, бити,
трощити двері та стрибати у
кабіні: це небезпечно для
вашого життя.

Варто  лише зателефону�
вати за номером 40�357 або
з мобільного 8�04498�40�
357, і ви без ушкоджень
будете звільнені з кабіни
ліфту. А основне � експлуа�
туйте ліфт за призначенням,
і ви ніколи не будете в поло�
ні підйомника". 

Марина Смірнова

"МАГНІТ" � БРИГАДА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
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Життя в нашому місті
стає все цікавішим! Не
обійшли увагою і "друзів
наших менших". 29 листо�
пада на майданчику біля
заводу "Арксі" відбувся пле�
мінний огляд собак. Як
пояснила помічник дирек�
тора кінологічного центру
Л.А. Терещенко, такі захо�
ди проводяться для
того,щоб виявити найкра�
щих собак, які зможуть
покращити генофонд собак
України. В Боярці є багато
чемпіонів: чихуа�хуа � чем�
піон шести країн, лабрадор�
ретрівер � чемпіон шести
країн, золотистий ретрівер
� чемпіон п'яти країн, але
про них майже ніхто не
знає, саме тому в Боярці
буде зареєстрований клуб

любителів собак, який
являється відділенням між�
народної організації кіноло�
гії  і буде займатись племін�
ними собаками, а також
проводити виставки.        

Ганна Бєлобородова

КУДЛАТИЙ ПОДІУМ

Незвичайна подія, що
сталася у Боярській міській
раді наприкінці листопада,
викликала обурення грома�
ди. Нагадаємо, що 22
листопада, пообіді, у примі�
щенні БМР було знайдено
розлиту ртуть. Після обсте�
ження приміщення служба�
ми МНС, краплини рідкого
срібла знайдено у коридорі
під плінтусами, під лінолеу�
мом біля туалету, і в інших
малодоступних зору місцях.
Зважаючи на це, можна
зробити висновок, що той,
хто вчинив таке, діяв свідо�
мо і заплановано. Реаліза�
цію яких планів мав на
меті?  

На жаль, мусимо конста�
тувати факт, що  живемо у
той час, коли з'явилась мода
на розливання ртуті. ЗМІ
повідомляють про факти
скоєння подібних злочинів:
у 2004 р. так блокували
виборчі дільниці 67 і 68
округу № 206 у селі Топо�
ровка Чернівецької області,
у 2005 році  в селі Заклад
Миколаївської області ріди�
ну розлили біля поштового
відділення,  у 2006 р.� у
будинку Нацради з
питань телебачення
та радіомовлення з
метою зірвати
зустріч з співдопові�
дачами Моніторин�
гового комітету
П а р л а м е н т с ь к о ї
Асамблеї Ради
Європи Ханне Севе�
рінсен та Ренате
Вольвенд. У травні
2007 р. у фізико�технічному
інституті Дніпропетровсько�
го національного універси�
тету в коридорі невідомий
розлив близько 100 г. ртуті
на площі 2 квадратних
метра. У червні 2008р.
ртуть розлили біля станції
метра "Лісовa". Важким
металом забруднили сто
метрів проїжджої частини.
Нещодавно у Тернополі
рідину розлили у під'їздах
житлових будинків. 230
мешканців майже півтора
місяці не можуть поверну�
тись у свої домівки. При�
кладів розлиття багато у
школах, лікарнях. Навіть у
приймальні Президента
знаходили сріблясті кульки.  

Ця своєрідна "зброя
масового знищення" була
знайдена й у фонді Дер�
жмайна. Ситуацію комен�
тують так: "Это никак не
случайность. Это направле�
но на то, чтобы помешать
работе фонда. Многим
позиция фонда сегодня не
выгодна. Это провокацион�
ный шаг", � процитувала
слова Семенюк�Самсоненко
прес�секретар ФДМ Ніна
Яворська. Декому не подо�

бається, що не дають  роз�
дерти Україну на шматки.
Комусь, мабуть, не до снаги
й успіхи у роботі Боярської
міської ради, чи що?

"Якщо хтось хотів нас
налякати, � йому це не вда�
лось", � коментує ситуацію
міський голова Тарас Доб�
рівський. "Шкода, що тіль�
ки час втрачено, поки від�
повідні служби проводили
очисні роботи. За ці кілька
важливих днів наприкінці
року можна було б виріши�
ти ще чиюсь чи якусь  про�
блему,  корисне зробити для
людей і міста". 

"Я гадаю, що ті, хто це
зробив,  вчинили спрямова�
ний удар по мешканцях
міста та всієї територіальної
громади. У тих місцях, де
розлили рідину, переважно
знаходять�
ся грома�
дяни, які
приходять
за допомо�
гою у вирі�
шенні своїх
проблем до
м і с ь к о ї
р а д и .

Більшість із них � люди
поважного віку. Саме вони
найдовше перебувають у
коридорах, вирішуючи про�
блеми дітей і внуків, які у
цей час працюють. Що
вони винні і кому?", � запи�
тує Валерій Шульга �
заступник міського голови.
Офіційна мотивація буде
з'ясована в ході слідства, а
припущення  Шульги дій�
сно схоже на одну з версій.
Люди в коридорах не вдив�
ляються за плінтуси, а тим
часом маленькі горошинки
рідкого металу випарову�
ються і поступово вбивають.
Потрапивши до організму
людини через органи дихан�
ня, ртуть акумулюється і
залишається там на все
життя. Через 8�24 години у
людини починається загаль�
на слабкість, головний біль
та підвищується температу�
ра; згодом � біль в животі,
розлад шлунку, хворіють
ясна. Тривалий час ніяких
ознак може й не бути, але
потім поступово підвищу�
ється стомлюваність, слаб�
кість, сонливість, з'явля�
ються головний біль, апа�
тія й емоційна нестійкість,

починає порушуватися
мова, тремтять руки, пові�
ки, а у важких випадках �
ноги і все тіло. Ртуть ура�
жає нервову систему.

Колись люди не знали
про властивості рідкого
металу і використовували
на свій розсуд. Древні індій�
ці, китайці і єгиптяни вико�
ристовували ртуть для ліку�
вання завороту кишок, з
ртуті виготовляли фарби.
Були приклади в історії нез�
вичайних застосувань ріди�
ни. Так, в середині Х ст.
мавританський король Абд
ар�Рахман III збудував
палац поблизу Кордови у
Іспанії. А у внутрішньому
дворі � фонтан, у якому
замість води була ртуть. До
цього часу в Іспанії найба�
гатші в світі родовища

ртуті. Ще оригінальнішим
був інший король, ім'я
якого історія не зберегла,
який спав на матраці, і
плавав у басейні із... ртуті!
Ртуттю труїлись не тільки
королі, але й учені, у числі
котрих був Ісаак Ньютон,
який один час дуже ціка�
вився алхімією.  Віки прой�
шли, інформації більш ніж
достатньо, хаос у державі
без проблем дозволяє діста�
ти отруту. Тільки куди поді�
лась совість і людяність у
тієї живої істоти, яка зай�
шла в обідню перерву до
міської ради, коли коридо�
ри були пусті, витягла пля�
шечку, за кілька секунд
пролила отруту і вишмигну�
ла як злодій .. тільки людсь�
кого життя…

"Той, хто це зробив � вже
божевільний", � вважає
депутат БМР Адаменко. 
"Як тільки таких людей
земля носить. Ну, нехай
хотіли комусь конкретно
насолити, а то ж усім, хто
живе у Боярці! Немає жод�
ної побутової чи якоїсь
іншої причини, щоб нор�
мальна людина могла вчи�
нити таке. Це нелюд або
хворий!"

Наталя Ключник

ЗАМАХ  …. НА ЧИЄ ЖИТТЯ? АБО ХТО РОЗЛИВ РТУТЬ

Вже перші відключення
неплатників від системи водо�
відведення  із використанням
установки "Спрут" бригадою з
м. Полтава, призвели до збіль�
шення коштів на рахунку КП
"Боярка�Водоканал". 

На цьому наголошує
директор КП "Боярка�Водо�
канал" Павліченко Галина
Андріївна. Але, як каже Гали�
на Андріївна, кількість борж�
ників все одно "захмарна".

Як вже повідомлялось,
договір з "Полтававодокана�
лом" був укладений до 31
грудня 2008 року.  Та, дивля�
чись на результати роботи
"Спрута", нового, 2009 року,
буде укладено новий договір,
згідно якого вже розробляти�
меться чіткий план відклю�
чення неплатників від водо�
відведення. 

Так, на собі вже відчули
результати роботи системи
абоненти�боржники з будин�
ків по вулицях: Білогородсь�
ка, 25, 23, Лінійна, 28, Гого�
ля, 78. Мешканці квартир�
боржників, які були вдома на
момент приїзду бригади спе�
ціалістів, мали змогу сплатити
борги прямо на місці (праців�
ники "Водоканалу" мали при
собі касовий апарат) або про�
тягом години пред'явити кви�
танцію про сплату боргу.
Отже, терміново знаходилися
кошти і сплачувалися борги.
Але, дозвольте маленьку пора�
ду. Не чекайте поки "Спрут"
прийде до Вас, може статися
так, що саме в цей день і цю

годину Вас не буде вдома. І, як
результат,  � проблема. 

� Завдяки використанню
цієї установки, масова акція з
відключення неплатників не
завдасть незручностей тим
мешканцям, які в повному
обсязі та своєчасно розрахову�
ються за послуги водопоста�
чання, � зазначає Г.А.Павлі�
ченко, директор КП "Боярка�
Водоканал".  Принцип роботи
установки такий: заглушки
опускаються вниз по колекто�
ру та блокують водопостачан�
ня конкретної квартири. І
жодна людина не зможе роз�
блокувати її самостійно.
Неплатежі населення � причи�
на  боргів "Боярка�Водокана�
лу" за електроенергію, що
може спричинити відключен�
ня підприємсва від електропо�
стачання вже найближчим
часом.  В листопаді 2008 року
плата за електроенергію знову
зросла до 0, 7015 коп/ кВт, в
той час як в червні 2007 року
вона складала 0, 43 коп/кВт.
Отже, електроенергія за
півроку зросла на 80%,  а
тариф на воду піднявся лише
на 25%. Саме тому борги насе�
лення вкрай негативно плива�
ють на роботу підприємства".

Якщо борги терміново не
будуть сплачені, то Новорічні
"подарунки" від "Спрута"
отримають будинки по вули�
цях: Сєдова,9, Волгоградська,
20, Лінійна, 30, Білогородсь�
ка, 41, 43, 144�а.

Марина Смірнова

"СПРУТ" ПРАЦЮЄ І БУДЕ ПРАЦЮВАТИ
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Погода 
09.40 Здоров'я 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.20 Концертна програма "Не

будь байдужим!" 
13.50 Далі буде... 
14.20 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 Д/с "Народжені вбивати"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 "Просвіта" представляє.

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”
06.00 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
06.45 Х/ф "Велике життя"
09.40 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Капкан"
11.15 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.00 "Караоке  на Майдані" 
12.45 Х/ф "Наречена з того

світу" 
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"
21.15 Т/с "Ментівські  війни � 3"
22.30 ТСН
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Завжди"
01.30 Бокс по�справжньому.

Оскар Де Ла Хойя � Менні
Пак*яо

02.20 "Документ"
02.50 ТСН
03.15 Т/с "Затока Доусона � 6"
04.00 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.45 "Документ"
05.15 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини 
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Загальна терапія" 
10.00 Т/с " Обручка" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.20 Док. проект "М. Кононов.

Останній дзвінок Нестора
Петровича" 

13.20 Х/ф "Щастя за рецептом" 
15.50 "Позаочі" 
17.00 Новини
17.20 "Жди меня" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання 
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка" 
21.30 Т/с "Застава Жиліна" 
22.30 "Кремлівські діти.

Ю.Жданов. Знаменитий
син відомого батька" 

23.50 Док.проект " Надлюдина"
01.00 Т/с "Хафф". 
01.55 Док.проект " Надлюдина"
02.50 Т/с "Хафф" 
03.45 "Знак якості" 
04.50 "Ключовий момент" 
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 "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 Х/ф "Містер і місіс Сміт"
11.45 Про�Ziкаве.ua
12.00 Т/с "Леся+Рома"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.35 Х/ф "Перевага Борна"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.30 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Агент національної

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

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
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"
04.00 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
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 "Справи  давно

минулих днів" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Від партнерства до успіху 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
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.

О.Розенбаум
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 "Справи

давноминулих днів" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

О.Розенбаум 
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 Мульти буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.10 Т/с "Студенти

International"  
06.30, 07.30, 08.40 "Підйом"
06.55 М/с "Мумія"  
09.00 Х/ф "Щурячі біга"
11.10 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 "Мортал комбат" 
00.35 Камеді клаб. Україна
01.35 Репортер
01.50 Спортрепортер
01.55 Погода
02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі
02.10 Невідома Україна
04.00 Зона ночі Культура
04.05 Біля витоків наукового

кіно
04.25 Гіркі барви зони
04.35 Гніздо
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Казимир Великий, або

Малевич селянський
05.25 Замок в Олесько
05.35 Зачароване колесо життя
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
08.00 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 "Правда життя". Нерівний

шлюб
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.05 Т/с "Опер Крюк"
12.55 Х/ф "Золота річка"
14.40 Х/ф "Прикордонний пес

Алий" 
15.55 Х/ф "Міський мисливець"
17.40 Т/с "Закон і порядок"
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Убивчий рейс"
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" 
02.45 "Особистий погляд" 
04.25 "Речовий доказ"  
04.50 Х/ф "Собака на сіні"

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 "Трактир на

П'ятницькій" 
10.45 Х/ф "Звичайне диво" 
13.45 Х/ф "Шукаю наречену

без приданого" 
15.50 Х/ф "Час щастя" 
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Суперстар�2008. Команда

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

детектив. Паралельні долі"  
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 "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней"
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 "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 "Банкнота" 
07.00 Зелена варта 
07.30 "24 години.Життя"

Дайджест  
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Досліджуючи полярне

небо 
10.00 Троя    
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?  
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту    
13.30 Спецпроект  
14.00 Друзі тварин  
14.40 Назад до природи  

15.05 Таємниці затонулих
кораблів 

15.45 Зелена варта 
16.15 Наука про собак  
17.15 Створення досконалості 
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Смертельна дюжина 
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Мега мости   
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста наука     
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама   
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.05 Зелена варта 
02.35 Магія краси    
03.20 Спецпроект  
04.10 Зелена варта 
04.35 "Світські хроніки"   
04.55 "24 години"   
05.10 "Банкнота"  
05.20 "Погода"  
05.30 Найсмішніша реклама

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

моложе"
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Життєві сенсації
10.35 Критична крапка
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф  "9 ознак зради" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Зірки гумору
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Х/ф  "Людина�павук"
00.00 Х/ф  "Немає шляхи назад" 
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.45 Погода 
09.55 Д/ф "Помилка на

тисячоліття"
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Ток�шоу "Спокуса владою"
13.15 Екіпаж
13.55 Крок до зірок
14.25 Д/с "Це моя країна"
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 "Просвіта" представляє.

м/ф "Лис Микита" 
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Новобранці. Перші

кроки у поліції" 
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 Наш футбол
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
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 "Тихоокеанська

історія"
01.40 "Служба розшуку дітей"
01.45 Т/с "Мертва справа � 4"
02.30 "Документ"
03.00 ТСН
03.25 Т/с "Затока Доусона � 6"
04.10 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
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 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Від любові до

кохання" 
10.00 Т/с " Обручка" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.20 "Знак якості". Шпикачки 
13.10 Т/с "Любов як любов" 
14.20 Т/с "Застава Жиліна" 
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання" 
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 "Застава Жиліна" 
22.30 Док.проект "Історичний

детектив. Убивство на
Кутузівському" 

23.50 Док.проект " Надлюдина"
01.00 Т/с "Хафф" 
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.00 Док.проект " Надлюдина"
02.50 Т/с "Хафф" 
03.50 "Знак якості". Шпикачки 
04.20 "Народний суд" 
05.10 "Ключовий момент"

ICTV
06.00 Факти
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�8"
14.55 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Агент національної

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

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.30 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Інтуїція". s
00.55 Факти
01.10 Спорт
01.20 Погода
01.25 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.55 Погода
03.00 Т/с "Далі буде"
03.45 Т/с "Сини і доньки"
04.15 Х/ф "Чудернацька наука". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
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 з
Д.Шаповаловою

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 "У старих  ритмах" 
13.45 Англійська за 4,5 місяці 
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.

О.Розенбаум 
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 старих  ритмах" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

О.Розенбаум 
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 Мульти буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.10 Т/с "Студенти

International"  
06.30, 07.30, 08.40 "Підйом"
06.55 М/с "Мумія"  
09.00 Х/ф "Мортал комбат"  
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"  
15.45 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" 
22.20 Х/ф "Чарлі Барлет.

Витівки в коледжі". 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 Кузня неімущих
04.20 Кіноальманах "Культурна

спадщина"
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Моя адреса � Соловки.

Пастка
05.10 Моя адреса � Соловки.

Тягар мовчання
05.30 Каплиця Боімів
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
08.05 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.35 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.05 Х/ф "Зникла експедиція" 
14.20 Х/ф "Слідопит"
16.00 Х/ф "Убивчий рейс"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Речовий доказ".

Фальшиві гроші
19.00 "Свідок"  
19.25 Х/ф "Фатальний політ"
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"
02.25 "Особистий погляд" 
04.15 "Речовий доказ"  
04.45 Х/ф "Собака на сіні"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

ПОНЕДІЛОК

8 грудня

ВІВТОРОК

9 грудня
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вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Невістка" 
10.30 "Суперстар�2008. Команда

мрії"
12.55 "Битва екстрасенсів"
13.55 "Документальний

детектив. Прокляті гроші"
14.35 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.05 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Правила життя.

Обдурити за 60 секунд"  
20.15 "Російські сенсації. Краса,

що вбиває"  
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
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 "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
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 "Вікна"
23.00 "Дом�2". Спецвипуск
23.35 Мультфільм для дорослих
23.45 Футбол. Ліга чемпіонів.

"Рома"�"Вердер"
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

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

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Зелена варта 
07.30 Сирія     
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Мега мости   
10.00 Чиста наука     
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?  
11.55 Служба розшуку дітей     
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Школа ремонту    
13.50 Друзі тварин  
14.25 Назад до природи  
14.50 Таємниці затонулих

кораблів 
15.15 Підводна одіссея Кусто          
16.15 Смертельна дюжина 
17.15 Створення досконалості 
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Смертельна  дюжина             
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Мега мости     
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста наука     
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама    
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.10 Магія краси    
02.55 Зелена варта 
03.20 Феодоро  
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

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 те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухарь"
13.00 Х/ф "Людина�павук" 
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія"
18.00 Т/с "Рідні люди" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Футбол. Ліга чемпіонів.

"Барселона" (Іспанія) �
"Шахтар" (Донецьк) 

23.50 Шоу "Ніч Ліги чемпіонів" 
01.15 Футбол. Ліга чемпіонів.

"Панатінаїкос" (Греція) �
"Анортосіс" (Кіпр)   

01.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Фольк�music
13.15 Хай щастить
13.55 Кіно.ua
14.25 Д/с "Це моя країна"
14.40 Ситуація
14.50 Новини
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ

17.00 Т/с "Новобранці. Перші
кроки у поліції" 

18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 "Просвіта" представляє.

м/ф "Лис Микита"
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Новобранці. Перші

кроки у поліції" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Погода
22.05 Відкрита зона. Д/ф "Вічна

студентка"
22.35 Прес�анонс
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
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 "Іван Подушкин � 2"
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 "Аналізуй це"
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"
03.30 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.15 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 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Від любові до

кохання" 
10.00 Т/с " Обручка" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.20 "Знак якості". Кисіль у

брикетах 
13.10 Т/с "Любов як любов" 
14.20 Т/с "Застава Жиліна" 
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання" 
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 "Застава Жиліна" 
22.30 Док.проект " Янгол�

охоронець Віталія
Соломіна" 

23.50 Док.проект "Наука
рукопашного бою"

01.00 Т/с "Хафф" 
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.00 Док.проект "Наука

рукопашного бою"
03.00 Т/с "Хафф" 
03.50 "Знак якості"  
04.10 "Народний суд" 
05.00 "Ключовий момент" 
05.50 "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"
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"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.00 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Агент національної

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

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.25 Надзвичайні новини
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Миротворець"
01.25 Факти
01.40 Спорт
01.50 Погода
01.55 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.25 Погода
03.35 Т/с "Далі буде"
04.10 Х/ф "Психо"

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю  
07.30 0�51 (10)
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 "Шельменко�

денщик"
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.

С.Бубка 
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 "Шельменко�

денщик" 
02.10 В гостях у Д.Гордона.

С.Бубка 
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 Мульти буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.10 Т/с "Студенти

International"  
06.30, 07.30, 08.40 "Підйом"
06.55 М/с "Мумія"  
09.00 Т/с "Веселі мелодії"  
09.12 Х/ф "Маленький

Манхеттен"
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 "Тиша в штанях". s 
00.40 Репортер
00.55 Спортрепортер
01.00 Погода
00.45 Служба розшуку дітей
00.50 Т/с "Таємниці Смоллвиля"
01.40 Зона ночі
01.45 Невідома Україна
03.40 Зона ночі Культура
03.45 Моя адреса � Соловки.

Пастка
04.05 Моя адреса � Соловки.

Тягар мовчання
04.25 Музей Ханенків
04.45 Зона ночі Культура
04.50 Наукове кіно України 30�

40 років
05.10 Олександр Довженко.

Роздуми після життя
05.30 Гіркі барви зони
05.40 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
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"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
12.55 Х/ф "Зникла експедиція" 
14.10 Х/ф "Червоні дипкур'єри"
15.55 Х/ф "Фатальний політ"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Правда життя".

Екстремальний протест
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Турбулентність � 3"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

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

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Пригоди Квентіна

Дорварда � стрільця
королівської гвардії" 

10.50 "Правила життя.
Обдурити за 60 секунд"  

11.40 "Паралельний світ"
12.35 "Слідство вели. Як вкрасти

мільйон"  
13.40 "Документальний

детектив. Ціна відмови"  
14.05 "Документальний

детектив. Адреналіновий
роман"  

14.45 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу" 
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Зіркове життя. Нерівні

шлюби"  

20.15 "Слідство вели. Пекельне
таксі"  

21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
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 "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
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 "Дом�2". Спецвипуск
21.30 Футбол. Ліга чемпіонів.

"Динамо"�"Фенербахче"
23.45 Футбол. Ліга чемпіонів.

"Реал"�"Зеніт"
01.30 Огляд матчів Ліги

чемпіонів
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 "7

VJ"
03.00, 04.00, 05.00, 06.00

Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Підводна одіссея Кусто          
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Мега мости     
10.00 Чиста наука     
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?   
11.55 Служба розшуку дітей     
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Школа ремонту  
13.50 Друзі тварин  
14.25 Назад до природи  
14.50 Таємниці затонулих

кораблів          
15.15 Підводна одіссея Кусто          
16.15 Смертельна  дюжина             
17.15 Створення досконалості 
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Смертельна  дюжина             
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Мега мости     
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста наука     
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама    
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.10 Магія краси    
02.30 Ціна перемоги      
04.20 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

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 те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухарь" 
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 крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

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

19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
22.30 Х/ф "Імла"  
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Книга.ua
13.00 "Знайдемо вихід" 
14.00 Хай щастить 
14.25 Д/с "Це моя країна" 
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 Т/с "Новобранці. Перші

кроки у поліції" 
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 "Просвіта" представляє.

м/ф "Лис Микита"
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Т/с "Новобранці. Перші

кроки у поліції" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Погода
22.00 Громадська варта
22.15 Далі буде... 
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.25 Т/с "Іван Подушкін � 2"
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 "Іван Подушкін � 2"
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 "Особливо

наближений"
00.55 "Служба розшуку дітей"
01.00 Т/с "Мертва справа � 4"
01.45 "Документ"
02.15 ТСН
02.40 Т/с "Затока Доусона � 6"
03.25 Х/ф "Особливо

наближений"
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 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Від любові до

кохання" 
10.00 Т/с " Обручка" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.20 "Знак якості". Казинаки з

соняшника 
13.10 Т/с "Любов як любов" 
14.20 Т/с "Застава Жиліна" 
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання" 
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 "Застава Жиліна" 
22.30 Док. проект  "ОБХСС" 
00.00 Док.проект "Наука

рукопашного бою"

СЕРЕДА

10 грудня

ЧЕТВЕР

11 грудня
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01.00 Т/с "Хафф" 
02.00 Телевізійна служба

розшуку дітей 
02.10 Док.проект "Наука

рукопашного бою" 
03.00 Т/с "Хафф" 
03.50 "Знак якості"  
04.20 "Народний суд" 
05.10 "Ключовий момент"

ICTV
05.50 Факти
06.10 Ділові факти
06.15 Погода
06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
06.50 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"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.05 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Агент національної

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

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.30 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Другий фронт". s
00.55 Факти
01.10 Спорт
01.20 Погода
01.25 "Нічна спокуса".

Інтерактив
02.55 Погода
03.00 Т/с "Далі буде"
03.45 Т/с "Сини і доньки"
04.35 Х/ф "12 днів терору". s

ТРК “КИЇВ”
06.00"Ріпка�ТВ"
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 "Ідеальний злочин" 
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.

І.Демарін 
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 "Ідеальний злочин"  
02.10 В гостях у Д.Гордона.

І.Демарін 
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 Мульти буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька"  
06.10 Т/с "Студенти

International"  
06.30, 07.30, 08.40 "Підйом"
06.55 М/с "Мумія"  
09.00 Х/ф "Витівка з

мавпочкою" 
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" 
22.20 Х/ф "Випускний чад" 
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 Перемога над сонцем.

Епілог
04.20 Писанки
04.40 Зона ночі Культура
04.45 Репресована культура
05.30 Виховуючи на

прекрасному
05.45 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
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"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.00 Х/ф "Вусатий нянь" 
14.15 Х/ф "Кінець імператора

тайги"
15.55  Х/ф "Турбулентність � 3"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Легенди бандитської

Одеси". Банда "Бім�Бом"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Повітряний патруль"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок" 
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

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

СТБ
06.00 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 "Застава у горах" 
10.55 "Зіркове життя. Нерівні

шлюби"  
11.50 "Нез'ясовно, але факт
12.45 "Слідство вели. Пекельне

таксі" 
13.45 "Документальний

детектив. Чорний день"  
14.10 "Документальний

детектив. Остання страта"  
14.45 Т/с "Кулагін та Партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Моя правда. Анатолій

Папанов"  
20.15 "Слідство вели. Операція

"Картель"  
21.30 Т/с "Кулагін та Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
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 "Чарівна країна

коней" 
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"
23.00 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ.БК "Одеса"�
"Політехніка"

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

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

06.00 Сьоме небо

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Підводна одіссея Кусто          
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Мега мости     
10.00 Чиста наука     
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?  
11.55 Служба розшуку дітей     
12.00 "Світські хроніки"   
12.25 Школа ремонту  
13.20 Спецпроект  
13.50 Друзі тварин  
14.25 Назад до природи  
14.50 Таємниці затонулих

кораблів          
15.15 Підводна одіссея Кусто          
16.15 Смертельна  дюжина             
17.15 Створення досконалості 
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Смертельна  дюжина             
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Дивовижна планета            
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста наука     
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама    
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.05 Магія краси    
02.30 Ціна перемоги      
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"   
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

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 те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухарь" 
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 крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

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

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 "Надвечір'я" 
12.45 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чол.)
14.30 Темний силует 
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини

15.20 Погода
15.25 Ток�шоу для молоді

"Пазли"
16.00 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жін.) 
16.55 Т/с "Новобранці. Перші

кроки у поліції"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.10 Український вимір
18.40 "Просвіта" представляє.

м/ф "Лис Микита" 
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Фольк�music
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.50 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.25 Т/с "Іван Подушкін � 2"
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 "Іван Подушкин � 2"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Х/ф "Параграф 78 � 2"
23.10 "Наша russia"
23.45 Х/ф "Дикий, дикий вест"
01.40 Х/ф "Уся королівська

рать"
03.25 Х/ф "Параграф 78 � 2" 
04.50 Т/с "Затока Доусона � 6"
05.35 Т/с "Дні  нашого  життя � 2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок" 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Від любові до

кохання" 
10.00 Т/с " Обручка" 
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.20 "Знак якості". Пресерви

рибні 
13.10 Т/с "Любов як любов" 
14.20 Т/с "Застава Жиліна" 
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання" 
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 "Свобода на Інтері" 
00.30 "Народний суд"
01.30 "Знак якості"  
03.00 "Ключовий момент" 
04.30 М/с "Розповіді Тома та

Джеррі�2" 
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Факти
06.20 Ділові факти
06.30 Погода
06.35 300 сек/год
06.40 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"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.05 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.40 Х/ф "Другий фронт"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"

20.55 Максимум в Україні
21.25 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 "Болотяний чорт". s
02.30 Факти
02.45 Спорт
02.55 Погода
03.00 Х/ф "Паршива вівця". s
04.30 Х/ф "Як Бетховен". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
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 "Життя на всі 100%" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
12.40 Д/С "Велика мандрівка" 
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"  
06.10 Т/с "Студенти

International"  
06.30, 07.30, 08.40 "Підйом"
06.55 М/с "Мумія"  
09.00 Х/ф "Випускний чад" 
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 "Щасливі разом"  
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 "Ед з телевізора" 
03.00 Зона ночі
03.05 Невідома Україна
04.55 Зона ночі Культура
05.00 Тарас Шевченко. Надії
05.20 Тарас Шевченко.

Спадщина
05.50 Зона ночі Культура
05.55 У кожній професії є

музика
06.05 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Візит до Мінотавра" 
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"
11.00 Т/с "Пуаро"
12.00 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.00 Х/ф "Чоловік собаки

Баскервілів" 
14.20 Х/ф "Кримінальний

талант" 
17.15 Т/с "Марш Турецького �

3"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Жандарм на

відпочинку"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок" 
00.35 Х/ф "Без шкіри"
02.25 "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 "Я крокую по

Москві" 
10.20 "Моя правда. Анатолій

Папанов"  
11.10 "Нез'ясовно, але факт  
12.05 "Слідство вели. Операція

"Картель"  
13.05 "Документальний

детектив. Анютина
правда"  

13.45 Т/с "Кулагін та Партнери" 
14.15 Т/с "Комісар Рекс" 
16.05 "ВусоЛапоХвіст"  
16.45 Х/ф "Москва сльозам не

вірить" 
18.00 "Вікна � Новини"  
18.10 Х/ф "Москва сльозам не

вірить" 
20.00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!" Фінал
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Шалений день, або

одруження Фігаро".
Мюзікл 

01.35 "Вікна � Спорт"
01.50 "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 "Чарівна країна

коней" 
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 "Вікна"
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 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода" 
07.00 Підводна одіссея Кусто          
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Дивовижна планета            
10.00 Чиста наука     
11.00 Жити смачно з Джеймі

Олівером   
11.35 Як це робиться?  
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту  
13.15 Спецпроект  
13.50 Друзі тварин  
14.20 Назад до природи  
14.50 Таємниці затонулих

кораблів          
15.10 Підводна одіссея Кусто          
16.15 Смертельна  дюжина            
17.15 Створення досконалості        
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Війни комах    
20.00 "Світські хроніки"   
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20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"  
21.00 Дивовижна планета            
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"  
23.15 Чиста наука     
00.15 "24 години"   
00.30 "Банкнота"  
00.40 "Погода"  
00.45 Найсмішніша реклама    
01.10 "Світські хроніки"   
01.35 "24 години"   
01.50 "Банкнота"  
02.00 "Погода"  
02.10 Магія краси    
02.30 Україна стародавня  
04.15 Спецпроект  
04.40 "Світські хроніки"           
05.00 "24 години"   
05.15 "Банкнота"  
05.25 "Погода"  
05.35 Найсмішніша реклама

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 те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"
10.00 Шустер Live
11.00 Грошові хвилини
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Бережіть жінок"
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

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

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Погода 
09.10 Прес�анонс
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.50 Експерти дозвілля
10.20 Вихідні по�українськи
10.40 Рейс
11.00 Європейський вибір
11.20 Кордон держави 
11.40 Король професії  
11.50 Зелений коридор
12.15 Погода 
12.20 Унікальна Україна
12.50 Біатлон. Кубок світу.

Гонка переслідування
(чол.) 

13.55 Погода 
14.00 Служба розшуку дітей
14.05 Парламент
14.55 Лауреати телефестивалю

"Калинові острови". 
Д/ф "Кружало стихії"

15.10 Д/ф "Абетка життя
Григорія Епіка"

15.40 Наша пісня
16.25  Погода 
16.30 Книга.ua
17.15 Кіно.ua
17.50 Біатлон. Кубок світу. Гонка

переслідування (жін.)
19.10 Х/ф "Білий птах з чорною

ознакою"
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 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 Мультфільм "Літаючий

будинок"
07.10 "Без табу"
08.05 "Світське життя"
09.05 "Хто там?"
10.05 "Єралаш"
10.15 Х/ф "Школа супергероїв"
12.15 Х/ф "Ширлі�мирлі"
15.10 "Найрозумніший" 
17.05 "Криве  дзеркало" 
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "16 кварталів"
22.05 Х/ф "Термінатор�3.

Повстання машин"
00.15 "Наша russia"

00.35 Х/ф "Кровососи"
02.25 Х/ф "16 кварталів"
04.00 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.45 "Ключ від спокуси"

ІНТЕР
06.00 Док.проект  "Загублені

скарби. Прихований
Будда" 

07.00 "Свобода на Інтері" 
09.40 "Доки всі вдома" 
10.20 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
11.10  Комфорт�шоу

"Квадратний метр" 
12.00 "Модний вирок" 
13.00 Шоу "Дві зірки" 
16.00 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію" 
17.50 "Позаочі". Тіна Кароль 
18.50 Т/с "Загальна терапія" 
20.00 "Подробиці" 
20.30 Муз./ф "Королівство

кривих дзеркал" 
22.30 Док.проект "Брати

Клички. Смак перемоги" 
23.50 Бокс. Кличко � Рахман 
01.00 Док.проект "Наука

рукопашного бою"
02.00 "Позаочі" 
02.40 "Модний вирок" 
03.30 Док.проект "Наука

рукопашного бою"
04.20 МультТ/с "Звірятка в

будинку Теза"

ICTV
06.05 Факти
06.20 Погода
06.25 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
06.55 Акули бізнесу
07.15 Погода
07.25 Х/ф "Трикутник"
09.25 Кіно в деталях
10.05 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�8"
14.00 Х/ф "Волоцюга"
16.00 Х/ф "Ворог біля воріт"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Місія нездійсненна"
21.20 Х/ф "Той, хто гасить

світло". s
23.10 Х/ф "Александр". s
02.45 "Нічна спокуса".

Інтерактив
04.35 Х/ф "Мотузка". s

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 Велика мандрівка 
09.55 Робітниче завтра 
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 Мульти�буки 
15.55 Ювілейний концерт.

А.Кудлай 
17.05 "Час Мера" 
17.55 Х/ф "Ключ без права

передачі"  
19.50 Шанс 
21.00 Новини�тижневик 
21.30 Х/ф "Мій друг Іван

Лапшин" 
23.20 Шанс�Models 
00.20 Полігон 
00.50 Т/с "Сумна історія

кохання" 
01.35 "Стань Міс Всесвіт" 
02.20  "Шиканемо" 
03.05 Х/ф "Ключ без права

передачі" 
04.40 Новини�тижневик 
05.25 Х/ф "Мій друг Іван

Лапшин"

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф "Аскари" 
07.30 Х/ф "Поросячья хитрість"
09.30 Корисна площа  
10.25 Кулінарна програма "90�

60�90" 
10.55 ПроFаshіоn
11.55 Т/с "Щасливі разом" 
12.20 Х/ф "Колір чарівництва" 
16.25 Х/ф "Літні ігри" 
18.40 Х/ф "Оптом дешевше" 
20.35 Х/ф "Нічого втрачати". s
22.35 Зірка караоке�2
23.35 Спортрепортер
23.45 Х/ф "Інферно" 
01.35 Зона ночі

01.40 Невідома Україна
03.35 Зона ночі Культура
03.40 І буде новий день
04.25 Зона ночі Культура
04.30 Цикл. Історія кіно України
05.15 Зона ночі Культура
05.20 Золоте намисто України.

Кремінець
05.30 Цикл. Історія кіно

України. Великий німий
заговоривши

06.00 Зона ночі

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

Ренером"
07.00 "Голос перемоги"
07.15 Х/ф "Коли я стану

велетнем"
08.55 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.00 "Маски�шоу"
10.50 М/ф "Детектив Друпі"
11.45 Х/ф "Кримінальний

талант" 
14.30 "Правда життя".

Екстремальний протест
15.05 Х/ф "Жандарм на

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

Завтра не вмре ніколи"
21.20 Х/ф "Блондинка і

блондинка в квадраті"
23.10 Х/ф "Клас 1999. Заміна"
00.50 Х/ф "Пристрасні зв'язки"
02.25 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
05.10 "Секретні історії. НЛО.

Операції приховування"  
05.55 "Наші улюблені

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

мультфільми"
12.15 Концерт М. Задорнова "Я

люблю тебе, життя"
13.00 "Національне талант�шоу

"Танцюють всі!" Фінал
15.00 Х/ф "Сім'я" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання"
19.00 Х/ф "Москва сльозам не

вірить" 
22.10 "Москва сльозам не

вірить". Невідома версія  
23.10 "Зіркове життя. Нерівні

шлюби"  
00.10 "Моя правда. Анатолій

Папанов"  
01.05 "Нез'ясовно, але факт"  
02.00 "Надзвичайні історії.

Подводні пірати"  
02.45 Х/ф "Годзилла. Монстри

атакують" 
04.25 "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 Наші рекорди
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 "Манускрипт ніндзя"
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  
06.45 Программа "Погода"  
06.50 Як це робиться?  
07.30 Хіт �парад диких тварин 
08.30 Зелена варта 
09.00 Дивовижна планета            
10.00 Школа ремонту    
11.00 За сім морів 
11.30 Фотолайф  
12.00 Хроніки крокодила 
12.30 Війни комах      
13.35 Чиста наука     
14.40 Гіпопотам. Африканський

річковий звір      
15.40 Секрети Великого Бар'єру 
16.50 У пошуках Фенікійців 
17.55 Астероїди. смертельні

імпульси        

19.00 Дивовижна планета            
20.05 Т/с "Лорна Дун"     
23.10 "24 години. Світ" 
23.35 "24 години.Життя"

Дайджест  
00.05 Найсмішніша реклама   
00.40 Провісники незалежності 
04.50 Зелена варта
05.15 Сильні світу сього
05.30 Найсмішніша реклама

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

примарами"
11.00 Зірки гумору
12.00 Х/ф "Скажені стрибки" 
14.00 Т/с "Глухарь"
16.00 Шоу "На десять років

моложе"
16.30 Суботній вечір. Концерт
19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода
19.45 Т/с "Двоє зі скриньки � 2"  
21.50 Щиросерде зізнання
22.15 Життєві сенсації
23.00 Х/ф "Навіть не думай" 
01.00 Щиросерде зізнання
01.30 Нічні розваги 
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Х/ф "Тимур і його

команда" 
05.15 Мультфільми

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

представляє. "Лінія долі"
12.30 Здоров'я 
13.25 Аудієнція
13.55 Служба розшуку дітей
14.00 "Знайдемо вихід" 
14.50 Погода 
14.55 Благовісник
15.25 Богатирські ігри.

Командний чемпіонат
світу. Фінал

16.20 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (чол., жін. )

18.10 Діловий світ. Тиждень
18.50 Погода 
19.00 КВК � 2008. Вища

українська ліга. 1/2.
Восьма гра

21.00 "Культурний фронт" 
21.30 Д/с  "Червоний ренесанс"
22.30 Погода
22.35 Наш футбол
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.

Дмитро Саліта � Деррік
Кампос

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

Вінні"
11.00 "Єралаш"
11.25 Караоке  на Майдані
12.20 "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 "Карасі"
22.30 "Світське життя"
23.30 Х/ф "Три  екстрими"
02.10 Х/ф "Наталка�Полтавка"
03.20 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.50 Ключ від спокуси
05.30 "Катастрофи"

ІНТЕР
06.00 Х/ф "Хлопець, хоч куди" 
07.30 Док.проект "Брати

Клички. Смак перемоги" 
08.40 Бокс. Кличко � Рахман 
10.00 "Україна, вставай!" 
10.20 Х/ф "Еклавія � княжий

страж" 
13.00 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію" 
15.00 Док.проект "Іронія долі

Юрія Яковлева" 
16.00 Муз./ф "Королівство

кривих дзеркал" 
18.00 Х/ф "Абонент тимчасово

недосяжний"
20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Абонент тимчасово
недосяжний"

22.50 "Міс Світу�2008" 
00.40 "Подробиці тижня" 
01.30 Х/ф "Еклавія � княжий

страж" 
03.20 Х/ф "Хлопець, хоч куди"

ICTV
05.55 Факти
06.10 Погода
06.20 Т/с "Альф"
06.45 Погода
06.50 Х/ф "Ворог біля воріт"
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
14.10 Х/ф "Волоцюга"
16.10 Х/ф "Місія нездійсненна"
18.45 Факти тижня 
19.20 Спорт
19.25 Х/ф "Зелена миля". s
23.20 Х/ф "Літо в бікіні". s
02.00 "Нічна спокуса".

Інтерактив
04.05 Х/ф "Любовне

гніздечко". s

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 "Фестиваль молодих

дизайнерів" 
17.05 Ювілейний концерт.

А.Кудлай 
18.15 Х/ф "Собачий бенкет" 
20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
21.00 Інформаційно�аналітична

програма 
21.30 Х/ф "Монолог"  
23.20 Новини�спорт�тижневик 
23.40 Золотий гусак 
00.10 Англійська за 4,5 місяці 
00.30 Т/с "Сумна історія

кохання" 
01.15 Х/ф "Собачий бенкет" 
03.10 Резус�конфлікт 
03.55 Інформаційно�аналітична

програма 
04.25  Х/ф "Монолог"

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф "Колгосп Інтернешенл" 
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Клипсы
09.10 Руйнівники міфів
10.20 Алло гараж
10.55 Х/ф "Оптом дешевше" 
12.55 Шоуманія 
13.35 Ексклюзив 
14.10 Аналіз крові 
15.00 Зоряні драми 
15.55 Info�шок
16.45 Х/ф "Дорога на Ельдорадо" 
18.35 Х/ф "Леді�яструб" 
20.55 Х/ф "Мортал комбат.

Винищування"
22.45 Шоу "Файна Юкрайна"
23.10 Комеди клаб 
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф "У ковбоїв так

прийнято". s 
02.20 Зона ночі
02.25 Невідома Україна
04.05 Зона ночі Культура
04.10 Українське бароко
04.40 Цикл. Історія кіно України.

Великий німий заговоривши
05.05 Зона ночі Культура
05.10 Секрети української

національної кухні
05.30 Тарас Шевченко. Спадщина
05.55 Зона ночі Культура

НТН
06.00 "Особистий погляд"
07.00 "Переможний голос

віруючого"
07.35 Х/ф "Люблю. Чекаю.

Олена"
09.05 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.20 "Маски�шоу"
11.30 М/ф "Том і Джеррі"
12.25 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
14.55 "Речовий доказ".

Фальшиві гроші
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Дуте золото
16.00 Т/с "Опер Крюк" 
18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Джек�блискавка"
20.30 Х/ф "Літак президента"
22.50 Х/ф "Дракула � 3000"
00.30 Х/ф "Торговці сексом"
02.15 "Особистий погляд" 
04.15 "Речовий доказ"

СТБ
06.10 "Надзвичайні історії.

Крик лавіни"  
06.50 "Наші улюблені

мультфільми"
08.00 "Навколо світу"  
09.00 "Їмо вдома"  
10.00 "Шалений день, або

одруження Фігаро".
Мюзікл 

12.55 "За Вікнами"  
13.50 "В пошуках істини.

Марія Тарновська.
таємниця Чорного
янгола"  

14.50 "Слідство вели. Талгат
Нігматуллін. загибель
суперзірки"  

15.35 "Документальний
детектив. Викупити
доньку"

16.10 "Правила життя. Рибний
день"  

17.10 "Нез'ясовно, але факт"
18.10 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.10 Х/ф Арфа для коханої" 
22.05 Х/ф "Кольє для Снігової

Баби" 
00.00 "Неймовірні історії

кохання" 
01.05 "Приватні історії.

О.Новіков"  
01.55 Х/ф "Бог�дитя"

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."Будівельник"�
"Дніпро"

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 Хроніки крокодила 
07.05 "24 години.Життя"

Дайджест  
07.35 Зелена варта 
08.10 "24 години. Світ"
08.30 За сім морів
09.00 Дивовижна планета            
10.00 Школа ремонту    
10.55 Секрети Великого

Бар'єру
12.00 Хроніки крокодила 
12.35 Гіпопотам. Африканський

річковий звір      
13.40 Т/с "Лорна Дун"  
16.45 Астероїди. смертельні

імпульси       
17.50 Усередині  
18.55 Анатомія землетрусу 
20.00 Х/ф "Інша  сестра Болейн"   
21.55 Спостереження/Наука

прихованого спостереження   
22.59 Сильні світу сього 
23.20 Найсмішніша реклама    
00.00 Зелена варта           
00.25 Україна стародавня  
04.50 Найсмішніша реклама    
05.15 Сильні світу сього
05.30 Зелена варта

ТРК “УКРАЇНА”
06.20 Події
06.45 Спортивні події
06.50 Погода
07.00 Х/ф "Скажені стрибки" 
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 "Двоє зі скриньки � 2"
15.00 Т/с "Жнець"
17.00 Х/ф "Віддалені наслідки"
19.00 Події тижня
19.45 Т/с "Двоє зі скриньки � 2" 
21.50 Щиросерде зізнання
22.20 Футбольний уїк�енд 
23.30 Х/ф "3000 миль до

Грейсленда"
02.00 Нічні розваги
03.30 Події тижня
04.05 Х/ф "Тимур і його

команда"
05.15 Мультфільми

СУБОТА

13 грудня

НЕДІЛЯ

14 грудня
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Міжнародний день інвалідів

Святкова атмосфера від�
чувалася ще задовго до почат�
ку урочистої частини. Завдя�
ки виставки робіт людей з
особливими потребами, роз�
горнутої в холі навчального
закладу. Вже сама назва
виставки � "Крізь сльози � до
перемоги!" � говорила сама за
себе. Та ще більш красномов�
ними були роботи, предста�
влені на ній.

Роботи представниць РГО
"Дзвони Чорнобиля Києво�
Святошинського району"
Тетяни та Оксани Якуб, чле�
нів Боярського міського ФСК
"Ікар" Дмитра Миколайовича
та Тетяни Олександрівни
Шипуліних, інваліда дитин�
ства ІІ групи Ольги Калабуш�
кіної, боярчанок Анни Пав�
лівни та Алли Георгіївни Бон�
даренків, Дар'ї Бусижної �
всіх учасників, чиї роботи
були представлені на цій
диво�виставці, годі й перелі�
чити! Можна лише по�добро�
му позаздрити таланту цих
незвичайних людей. Адже в
кожній роботі розквітли
талант і фантазія наших мит�
ців... Тому й не дивно, що так
неохоче залишали гості гімна�
зійний хол, займаючи місця у
святково вбраній залі.

З цим днем присутніх при�
вітали заступник голови Киє�
во�Святошинської райдер�
жадміністрації Олександр
Лук'янчук; заступник Бояр�
ського міського голови Вале�
рій Шульга; начальник Київ�
ського обласного центру
фізичної культури та спорту
інвалідів "Інваспорт", Заслу�
жений працівник фізичної
культури та спорту Марія
Вінніченко; голова районної
організації "Інваліди війни та

Збройних Сил України"
Борис Грецький; голова Київ�
ської обласної організації "�
Союз Чорнобиль України"
Іван Дерда; учасник бойових
дій, воїн�інтернаціоналіст,
секретар Києво�Святошинсь�
кої районної Спілки воїнів
Афганістану, заступник голо�
ви районної організації інва�
лідів Чорнобиля Лариса Коз�
ленко; депутат Боярської
міськради Людмила Корзун;
настоятель Свято�Микольсь�
кого храму протоієрей о.
Валерій, інші посадові особи
та почесні гості заходу.

Чи можна назвати Міжна�
родний День інвалідів святом
у повному розумінні цього

слова? Мабуть, навряд чи...
Якщо й свято � то, вибачте за
штамп, зі сльозами на очах.
Скоріше, це день, коли реаль�
ною стає можливість ще раз
звернути увагу на життєві
потреби тих, хто живе поряд з
нами, є частинкою нашого
суспільства, хто так потребує
нашої уваги, теплого слова,
дружньої підтримки... А від�
так цей день може бути... ну,
хоча б датою початку здій�

снення мрій, за силою споді�
вання на краще рівним хіба
що святу Нового Року...  

А те найголовніше, свідка�
ми чого стали ми всі 2 грудня,
висловила у своєму виступі
президент "Ікару" Галина
Оревіна: "Сьогодні здійснила�
ся моя давня мрія. Представ�
ники всіх організацій інвалі�
дів, які об'єднують жителів
нашого міста з особливими
потребами, зібралися разом.
Сподіваюся, що так само
разом ми будемо надалі пере�
борювати всі наші труднощі й
вирішувати всі наші пробле�
ми. Ви подивіться � скільки
нас! Чи почують окремий
голос кожного з нас? Навряд

чи... Але наш спільний голос
обов'язково буде почутий!"

Звичайно ж, були грамо�
ти, Подяки, премії... Навіть
спортивні нагороди � за
участь в Олімпіаді з параолім�
пійських видів спорту � вруча�
лися того дня! Та, крім цього,
були й цілком реальні, без
зайвої недоречної патетики,
слова представників органів
влади, суть яких зводилася до
наступного: "Ми знаємо і

пам'ятаємо про вас. Тому що
знаємо � вам дійсно потрібна
допомога всього суспільства.
Ми не можемо обіцяти, що
допоможемо всім і вирішимо
всі ваші проблеми. Але звер�
тайтеся � і ми зробимо все
можливе, щоб допомогти
вам..."

Та чи не більше за ці вияви
уваги порадував присутніх
чудовий концерт, подарова�
ний дітьми нашого рідного
міста. Юні артисти � дитячий
хореографічний ансамбль
"Сонечко" та вокально�хорео�
графічний ансамбль "Пер�
линки" Києво�Святошинської
класичної гімназії (керівник �
В.Молодець), пісні у вико�
нанні інваліда ІІ групи О.Са�
вицького та київського барда�
гітариста О.Мартиненка,
"веселі жабенята" з Боярської
дитячої школи мистецтв
(керівник � Т.Калмикова), �
відпрацювали на славу, тому
закінчення кожного номеру
концертної програми просто
тонуло у шквалі дружних
оплесків вдячних глядачів. Та
найбільше оплесків випало на
долю славнозвісної "Горлиці"
(керівник � Л.Рачинська) та

Заслуженого артиста Украї�
ни, соліста ансамблю "Київ�
ська Камерата" Олександра
Василенка...    

А по закінченні концерту
на присутніх чекав солодкий
стіл, за яким так приємно було
обмінятися враженнями та
планами на майбутнє...

Безумовно � свято вдалося!
То хто ж подарував його
нашим землякам та гостям
Боярки? Організатор заходів �
РГО "Дзвони Чорнобиля Киє�
во�Святошинського району";
співорганізатори � райдержад�
міністрація Києво�Свято�
шинського району, Боярська
міська рада, "Фонд інвалідів
Чорнобиля учасників ліквіда�
ції наслідків аварії на ЧАЕС",
"Територіальний Центр
ООГ", Боярський міський
клуб інвалідів "Ікар", РГО
"Інваліди війни і Збройних
Сил України", Києво�Свято�
шинська районна класична
гімназія. А інформаційну під�
тримку, крім районної газети,
прес�служби УПЦ та Інтер�
нет�видань, здійснювала ваша
улюблена міська газета "Бояр�
ка�інформ" та особисто 

Радислав Кокодзей

ЦЕ СВЯТО - ДЕНЬ ПОЧАТКУ ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ...
2 грудня, напередодні Міжнародного Дня інвалідів, у гостинній залі Києво�

Святошинської районної класичної гімназії вшановували людей з особливими
потребами. Як зазначила у своєму виступі президент Боярського клубу "Ікар"
Галина Оревіна, цей день став "святом здійснення мрій".

В міжнародний День інва�
лідів, 3 грудня, державні та
громадські організації, що опі�
куються проблемами інвалі�
дів, підбивають підсумки вже
зробленого, а також визнача�
ються з подальшими шляхами
поліпшення становища людей
з обмеженими можливостя�
ми, аналізують проблеми, що

існують, та планують заходи
щодо їх вирішення.

3 грудня в приміщенні
дитячого кафе "Арабеска",
що розташоване на другому
поверсі торговельного центру
"Квартал" по вул. Молодіж�
ній, за підтримки ТОВ "ТРІ�
АТІК", засновниками якого є
Арчаков А.Н., Трофименко

В.П., Іщук В.П.,  разом з  під�
приємцями Циганенко, Іва�
новою, Саєнко, Важеніною,
Дяченко, Федорчук, Мосо�
влюк та іншими цього року
вперше в місті було проведено
свято для дітей з обмеженими
можливостями. 

Головними героями, для
яких і робилося це дійство,
були діти з різних організацій:
фонду інвалідів�учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС,
"Дзвони Чорнобиля", клубу
інвалідів "Ікар", благодійного
товариства "Ковчег". На
свято до дітей завітали і пред�
ставники міської ради �
заступник міського голови
Шульга В.В. та спеціаліст зі
зв'язків з громадськістю
Л.І.Закревська. 

Свято організаторам вда�
лося на славу: близько 30
дітей, віком від 6 до 10 років,

співали, танцювали, досхочу
грали в різноманітні ігри. За
спортивними та інтелектуаль�
ними іграми час спливав
непомітно. Та справжнім
подарунком
дітям стали
к л о у н и ,
кумедні витів�
ки яких поті�
шали дітей і
дорослих, які
їх супрово�
д ж у в а л и .
С о л о д о щ і ,
якими приго�
щали малень�
ких бешкет�
ників, були
настільки смачними і незви�
чайними, що дитячі очі просто
сяяли від насолоди. Як розпо�

віла директор дитячого кафе
Ірина Присяжна, по закінчен�
ні свята жодна дитина не
залишилась поза увагою � всі
полишили кафе, тримаючи

подарунки � солодощі та
іграшки. 

Марина Смірнова

Члени боярської громади церкви "Спасіння" (м. Вишне�
ве), очолюваної регіональним пастором Гончаренко Оле�
ною Іванівною, за рахунок особистих пожертвувань
зібрали 1000 грн.  до Міжнародного дня інвалідів.

ККРРААЩЩИИЙЙ  ССППООССІІББ  ЗЗРРООББИИТТИИ  ДДІІТТЕЕЙЙ  ХХООРРООШШИИММИИ  ��  ЦЦЕЕ  ЗЗРРООББИИТТИИ  ЇЇХХ  ЩЩААССЛЛИИВВИИММИИ
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Щороку, 3 грудня, між�
народна спільнота відзначає
День інвалідів. Саме цій даті
було приурочене зібрання в
приміщенні Боярської
загальноосвітньої школи 
№ 5 (директорка � Кривен�
ко В.В.). На урочистостях
були присутні 140 боярчан�
інвалідів війни та Збройних
Сил.

З промовою до присутніх
звернувся Володимир Андрі�
йович Нурищенко � голова
Боярської організації інвалі�
дів війни та Збройних Сил.
У доповіді Володимир Андрі�
йович висвітлив проблеми, з
якими стикається організа�
ція у своїй діяльності, розпо�
вів, що було зроблено впро�
довж року, який минає.

� Основна мета організа�
ції � захист законних прав
інвалідів війни, покращення
умов їхнього життя, � почав
розмову Володимир Андрі�
йович. � 2008 рік характер�
ний тим, що ми налагодили
тісну співпрацю з міською
радою, редакцією газети
"Боярка�Інформ", район�
ною та обласною організа�
ціями інвалідів війни, під�
приємцями нашого міста.

Спонсорська група, яку
очолює Дідовець М.Т., нео�
дноразово фінансово під�
тримувала інвалідів війни.
Так, до дня 8�го Березня
жінки�інваліди війни та
вдови тих інвалідів, які
померли, отримували гро�
шову допомогу. Така фінан�
сова допомога була надана
спонсорською групою і до
Дня інвалідів.

Група лікарів, яку очо�
лює Рєзник М.П., регулярно
відвідують тяжкохворих
інвалідів, забезпечують їх
ліками, продовольчими
товарами. Лише протягом
2008 року 10 ветеранів�ін�
валідів отримали інвалідні
візки для самостійного пере�
сування.

Організація забезпечує
своїх членів овочами, фрук�
тами, медом за помірними,
доступними цінами.

До Дня інвалідів значну
допомогу ми отримали від
Боярської міської ради,
керівника підприємства
"Плеяди" Коновалова Олега

Марковича, керівника МП 
"АІР" Ричека Володимира
Григоровича та від приват�
ного підприємця Боднюка
Олександра Володимирови�
ча. За це ми їм щиро вдячні.

Але, як кажуть, "не хлі�
бом єдиним живе людина". З
огляду на це, нашою органі�
зацією проводиться робота з
підготовки до видання 
"Книги пам'яті". Це велика,
кропітка робота. В книзі
плануємо помістити відомо�
сті про кожного з членів
нашої організації, про їхній
життєвий шлях, фронтові
дороги, якими кожному із
нас довелося пройти, про
бойові нагороди. Це буде
книга спогадів. І все це ми
робимо для поколінь прий�
дешніх, наших нащадків.
Адже ми підемо, а вони
залишаться. Тож, хай пам'я�
тають своїх дідів, батьків.
Сподіваюся, що книга ця
побачить світ вже у 2009
році. Допомагають нам у
створенні та виданні цієї
книги Боярська міська рада
та редакція газети "Боярка�
Інформ".

Багато хочеться встигну�
ти зробити, маємо чималі
плани. Дуже хотілося б мати
у "старій" частині Боярки
міні�лікарню, фельдшерсь�
кий пункт, аби інваліди, які
там проживають, мали
змогу отримати невідкладну
допомогу. Адже далеко не
всі можуть терміново діста�
тися районної лікарні. Не
вирішено ще питання з від�
криття аптеки для ветеранів
та інвалідів війни, де ліки
можна було б придбати за
помірними цінами.

Будемо налагоджувати
співпрацю з територіальним
центром, соціальні праців�
ники якого допомагатимуть
одиноким інвалідам: кому
прибрати квартиру, кому
купити харчі, а кому � ліки.
Маємо такі надії і сподіван�
ня. А ще плануємо розпоча�
ти роботу гуртків з гри в
шахмати та шашки. Кому
що до вподоби.

В. Нурищенко,
голова Боярської 

організації ветеранів 
війни та Збройних Сил

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ІНВАЛІДІВ
Культура

В історії українського
народу є події, які мають над�
звичайне значення, вони не
втратили своєї значущості і
сьогодні. Ці події назавжди
закарбувалися у наших сер�
цях. 

Чверть століття виявилися
найбільш жахливими роками
в історії нашої країни. На
жаль, жертви Голодомору та
політичних репресій не були
вшановані належним чином.
І покоління XXI століття має
чітко усвідомлювати масшта�
би втрат, що їх поніс народ
України, адже саме йому
доведеться робити висновки.
Ми маємо докласти всіх
зусиль, щоб у майбутньому
житті українського народу це
ніколи не сталося. 

Переосмислити події
кінця минулого, двадцятого,
століття, подивитись на них
через збільшуване скло грані
тисячоліть, перейняти пози�
тивний досвід та не повторю�
вати помилок � саме цими
моральними принципами
живе багатогранна постать �
Ігор Леонідович Годєнков.
Так сталося, що 25 років тому
Ігор Годєнков переїхав з Росії
в Україну, і привела його…
любов! Та любов, про яку він
згодом напише у книзі "Моя
Мадонна", та любов, слово,
яке він буде писати завжди з
великої літери.  23 лютого
1959 року в містечку Торо�
піць (Калінінської області )
народився Ігор Леонідович.
Калінінська область � Вітчиз�
на Олександра Невського,
саме там знаходиться чудо�
творна ікона Божої Матері.
Мама � вчителька російської
мови та літератури, напевно,
саме від неї  передалася Ігорю
Леонідовичу любов до слова.
Закінчив Ленінградський
військово�механічний інсти�
тут, служив у армії. У 1983
році вступив на заочне відді�

лення філологічного факуль�
тету Київського державного
університету ім. Т.Г. Шев�
ченка, працював учителем
російської мови та літерату�
ри, викладав англійську
мову. 

1999 рік виявився особли�
вим у житті письменника:
саме цього року Ігор Годєнков
стає директором Макарів�
ського районного Центру
творчості дітей та юнацтва
ім. Д. Туптала (св. Димитрія
Ростовського) на Київщині.

Вірші пише з юнацьких
років. Друкувався в район�
ній, обласній, республікансь�
кій періодиці, зокрема, в
таких виданнях як "Інтерес�
ная газета", "Собеседница",
"Православная Москва", в
міжнародному літературному
альманасі � "Ренесанс", а
також в літературних альма�
нахах і колективних збірках
літераторів Макарівщини.

Очолює районну літера�
турну дитячу студію 
"Сузір'я", редактор збірників
юних поетів Макарівщини :
"Там, де верби шумлять над
рікою" (2003), "Моя частин�
ка світу" (2004), "Палітра
світанку" (2004), "Райдуга
чудес" (2005), "Сходинка в
майбуття" (2006), "Це � моя
Батьківщина!" (2007).

22 листопада 2008 року у
приміщенні Боярського кра�
єзнавчого музею відбулась
зустріч макарівського літера�
тора Ігоря Годєнкова з його
друзями та шанувальниками.
Поет представив усім присут�
нім чарівний світ його філо�
софської натури � 5 книжок
("Лелеча радість", "Юна
Макарівщина", "Путь к
высоте проходит по земле", 
"Зов тишины", "Святі Бать�
ківщини не залишають…"),
кожна з яких веде читача у
найпотаємніші куточки
людської душі.

Ігор Леонідович з задово�
ленням декламував свої
вірші, ділився своїми думка�
ми про сучасність та намагав�
ся закохати усіх шанувальни�
ків його творчості у тишу.
Тому що саме тиша є джере�
лом спокою, умиротворення
та натхнення для створення
простих, але геніальних
речей, які сіють у душі добро,
любов та гордість за свою
Батьківщину.

Оскільки ця зустріч про�
ходила в роковини Дня
Пам'яті жертв Голодомору
1932 � 1933 років, всі присут�
ні вшанували пам'ять заги�
блих, запаливши свічку
пам'яті.

Слава Олов

ШЛЯХ ДО ВИСОТИ ПРОЛЯГАЄ ПО ЗЕМЛІ

З глибоким сумом повідомляємо: 2 грудня 2008 року помер кандидат технічних наук 

ВАСЮК ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ

Г.І.Васюк народився 27 грудня 1923 року в Боярці, в родині
боярських учителів. Закінчив Київський політехнічний інститут,
де після аспірантури працював доцентом на радіо�факультеті до
середини 90�х років. 

17�літнім  першокурсником був покликаний на Велику
Вітчизняну. Георгій Васюк � один з перших інженерів�гвардійців,
яким долею випало запроваджувати на війні славнозвісні
"катюші". Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної
війни ІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, багатьма
медалями, в тому числі за взяття Будапешта, Відня, за визволення
Болгарії (болгарська нагорода), медалями "Георгій Жуков" (від
Росії та України), численними іншими відзнаками.

У зв'язку з непоправною втратою висловлюємо найщиріші
співчуття  дружині Георгія Івановича � вчителю Боярської ЗОШ № 2, заслуженому вчителю
України Януш Альбіні Петрівні, дочці Світлані, рідним і близьким покійного.

Доземний уклін Вам, великий трудівник і захисник Вітчизни! Вічна пам'ять про Вас,
незабутній Георгію Івановичу, житиме у Ваших ділах і наших серцях.

Боярська міська рада, колектив Боярської ЗОШ № 2, 
колеги, друзі

Скорбота
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Що може бути спільного
між артистами та футболіста�
ми? Фанати? Розваги? Так,
але не тільки. Нещодавно роз�
почав своє існування новий
футбольний клуб, до складу
якого входять зірки українсь�
кого шоу�бізнесу, а саме: Вік�
тор Павлік, "Танок На Май�
дані Конго", "Тартак", "Друга
ріка", D.LEMMA, Влад Яма,
Ларсон, "Неділя", "4 короля",
Мирослав Кувалді, "Авіатор",
О.Воєвуцький, Павліки Int.,
Кіра Туриченко, "Гайдама�
ки", Юрій Крапов "95 квар�
тал", МС Федоров, Юрій Кот,
ЯЯЯ, DJ Матросов, Олек�
сандр Педан "Comedy Club
UA". Мета � пропагування
здорового способу життя
серед молоді. 

Тренує зіркову збірну
колишній гравець "Динамо"
Василь Кардаш. Клуб має
назву справжніх переможців
� "Маестро", адже, "як кора�
бель назвеш, так він і попли�
ве". Футбол ніколи не був
моїм захопленням, а після
відвідування трьох ігор можу
назвати себе справжньою
фанаткою.

Зірки поводять себе так

природно і "незірково", що
можна зовсім без проблем
поспілкуватися, пофотогра�
фуватися та взяти автограф
напам'ять. Ігри відбуваються
у спорткомплексі КПІ та
спорткомплексі ім. Баннікова
і вхід вільний, що дуже при�
ємно. 

У новому нічному клубі 
"Sorry бабушка" відбулася
яскрава презентація футболь�
ного клубу "Маестро". Розпо�
чалася вона з обговорення
"пікантних" знімків під час
ігор. Пізніше зіркові експерти
Андрій Гусін, Василь Кардаш
та Костянтин Косинський
коментували поразку "Дина�
мо" з "Порту". Найочікувані�
шим дійством вечірки був
концерт, який розпочав
почесний президент "Мае�
стро" � Віктор Павлік. Після
виступу мікрофон отримали
"його діти" � Павліки Interna�
tional, далі гурти "Неділя", 
"Друга ріка", "4 короля",
Олександр Воєвуцький,
Мирослав Кувалдін, "Діле�
ма". Вечірка вдалася на
славу. Подальших перемог,
Маестро!

Вечірку відвідала 

ВПЕРЕД, "МАЕСТРО"
Спорт

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!

К о н т а к т н и й
телефон: 41�7�51
або Маркери БК

"Сеул".

Оргкомітет
чемпіонату

Чемпіонат Боярки з більярдного 

спорту � не за горами!

Першими на суд вболіваль�
ників свою майстерність пред�
ставили "Сфінкс" та "Дина�
мо".

Відразу зазначимо, що
команда "Сфінкс" впевнено 
"росте" від матчу до матчу. І,
хоча поки що впевнено три�
має лише останню сходинку
турнірної таблиці, та поразки
цієї команди мінімальні. А від�
так надії на "прорив" � суттєві.

Що ж до "Динамівців", то
в цьому турнірі команда пока�
зала свою... "важкість". Матчі
їй даються нелегко, а перемо�
ги � не такі вже й вражаючі.
От і перший матч останньої
неділі листопада (тобто � 
"Сфінкс" � "Динамо") закін�
чився з рахунком всього�на�
всього 4:5 на користь "Дина�
мівців".

Надзвичайно впертим був
другий матч � між "Фанатом"
та Княжицькою командою "2�
К". боярчани таки нарешті
позбулися шляхетності (зви�
чайно ж � лише на футбольно�
му майданчику) і таки "розка�
тали" гостей з різницею в 2
м'ячі. Рахунок � 5:3.

Наступний матч � "Фанат"
� "Динамо". Динамічний поча�
ток "Фанату" (4:1!), здавало�
ся, позбавив динамівців будь�
якої надії. Та не так сталося,
як гадалося. Лідируючи з
перевагою в 3 м'ячі, "Фанат"
умудрився пропустити стільки
ж голів. Остаточний рахунок
матчу � нічия 4:4. втім, обидві
команди все ще зберігають
шанси на участь у півфіналі.

Втім, не лише господарі
мірялися силами та футболь�
ним щастям � стосунки з'ясо�
вували між собою й гості чем�
піонату. Петрівський 
"Зеніт" виявився фартовішим

(чи все ж таки � майстерні�
шим і сильнішим?) за Кня�
жицьку "2К" рівно в 6 разів:
рахунок цього матчу 7:1!

А результативність зустрічі
"Зеніту" з "Перемогою" гово�
рить сама за себе � 1:0.
Мабуть, це був найемоційні�
ший матч! Каскад підкатів,
сердита жестикуляція під час
гри (виразності якої, тобто
жестикуляції, могли б позаз�
дрити найвідоміші міми
світу!) та шалений шквал
емоцій (який святковими вог�
никами так і іскрив на голов�
ному "громовідводі" матчу �
Юрію Зорніку) � ось що
запам'яталося всім свідкам
цього протиборства. Та нерви
виявилися міцнішими (рівно
на один порядок) таки у
"Зеніта", на чому, безперечно,
позначився вік 18�річної
"Перемоги". Втім, перемога �
"Зеніту", а "Перемозі" � наші
цілком серйозні... вітання.
Відкриємо таємницю: проана�
лізувавши "Переможну" гру,
мимоволі доходиш до виснов�
ку: хлопці таки дадуть фору
навіть титулованим коман�
дам. Щоправда, не сьогодні �
так десь років через 2 � 3... 

З кожним матчем нерви
вболівальників натягуються,
як струни на барабані � все
більше і більше. Аж ось,
нарешті, цей МАТЧ ЛІДЕРІВ
розпочинається! На майдан�
чику � ФК "Боярка" та
"Рефрижератор"! Так, лідери
таки вийшли на поле... забув�
ши на лаві запасних боротьбу.
Тому саме її � боротьби � попри
всі очікування, в цьому матчі
так і не виявилося. Чому?
Наразі невідомо. Адже вра�
ження, яке склалося (що
"Рефрижератор" навіть не

збирався витрачати сили в очі�
куванні майбутніх перемог)
може бути хибним. А може � й
ні. Може, поразка "Рефриже�
ратора" � тактична? Як би там
не було, а з рахунком 7:1 пере�
могла ФК "Боярка".

Ось так і закінчилася...
осінь. Бо вже наступного дня,
тобто 1.12, "Джако", радісно
вітаючи перший зимовий
день, весело "розморозив"
"Рефрижератор"! Рахунок �
4:1. А "Фанат", не бажаючи
"охолодження стосунків" з
"енергоносіями", уклав друж�
ню угоду (чи все�таки � зимо�
ву коаліцію?) з динамівцями.
Бо про що ще може свідчити
рахунок 1:1?

Ось таке вам тривладдя у І
лізі після V туру: "Рефрижера�
тор", ФК "Боярка" та "Зеніт",
набравши по 15 очок, тов�
чуться на затісній для трьох
першій сходинці турнірної
таблиці й зверхньо (тобто � з
верху) позіхають на всіх тих,
хто нижчий. Поки що...

А як же справи у ІІ лізі?
Про це � коротко. Бо слів
нема, і вони зайві.

"Руйнівники" "зруйнува�
ли" "Фанат" (якісно � 7:3!) і
очолили турнірну таблицю. А
новобоярчани наполовину
"обезточили" "Динамо" � 6:3.
Сказати можна лише одне:
молодь розійшлася. А от кому
саме влаштує "темну" � пока�
жуть наступні матчі.

P.S.: Втім, динамівці
таки порадували! Щопра�
вда � не гравці, а їхні "рідні"
вболівальники... 

В перший день зими вони
прийшли повболівати за свою
команду ледь чи не всім рай�
відділом! Вболівали (так десь
чоловік двадцять, як на пер�
ший погляд) серйозно, друж�
но і напружено... А коли в залі
прозвучав фінальний свисток
арбітра, так само дружно
підвелися з матів (тобто � з
поролонових) і... відмовилися
покидати залу. Замість
цього � вийшли на майданчик
пістрявим натовпом і поча�
ли грати. У що? Звісно ж � у
футбол...

Згідно непідтвердженої
(поки що) інформації, най�
ближчим часом з'явиться�
заявиться ще одна команда
� "Динамо � ІІІ". Чи позна�
читься це на динамізмі
матчу � поки що невідомо.
Та недаремно кажуть, що
добрими намірами вимоще�
но дорогу до... Звісно ж � до
перемоги! 

В чому щиро переконаний
Радислав Кокодзей

ЗИМА ПОЧАЛАСЯ ІЗ ТРИВЛАДДЯ... 
НА ФУТБОЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ!

В останній день листопада та перший день грудня, коли ранні сутінки, змішуючись з нуд�
ною мжичкою, шльопали по холодній Боярській грязюці, спортивна зала Києво�Святошинської
гімназії... скидалася на рукавичку з казки! Вболівальників набилося стільки, що мимоволі поду�
малося: чи не вся, бува, чоловіча половина Боярського населення завітала "на вогник" � повболі�
вати за учасників V туру міського чемпіонату з футзалу, � в очікуванні чергової сенсації...

Боярській ЗОШ І�ІІІ ступеня № 5 (вул. Б. Хмельницького, 57�а)
на постійну роботу потрібен технічний працівник.

Адміністрація ЗОШ

20 грудня 2008 р. з 13 � 00 до 16�00 год. в Боярському будинку
культури буде проводитись конкурс авторської пісні.  До участі у
конкурсі запрошуються всі бажаючі віком від 16�ти до 20�ти років.
Кожен учасник  подає  заявку на участь у конкурсі  в день його про�
ведення. Порядковий номер запису в заявці є номером послідовно�
сті виступу.  Кожен учасник виконує  1� 3 пісні (бажано різножан�
рові). Переможці  нагороджуються Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня та
призами. Адреса Боярського БК: вул. Шевченка, 82 (тел. 35�940).
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Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но�аналітичний тижневик "На Боярській хвилі"

та щочетверга у той же час � радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

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

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

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

Боярська міська рада та

міськвиконком глибоко

сумують з приводу

смерті завідуючого

господарством Боярської

міської ради

ЯРКОВОГО ВІТАЛІЯ

ІВАНОВИЧА

і висловлюють щире

співчуття рідним та

близьким померлого.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

В цей святковий день колектив Києво�Святошинського
військового комісаріату від усього серця бажає вам успіхів в
роботі, злагоди й благополуччя. Нехай зміни на краще стануть
реаліями сьогодення!

З нагоди 65�ї річниці створення Києво�Святошинського
районного комісаріату та святкування Збройних Сил України!

Щиро вітаємо колектив військового комісаріату. Зичимо
вам міцного здоров'я, добробуту, благополуччя та миру в
нашій ненці Україні.

З повагою, колектив начальників ВОС району
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