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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають Сто�

роженка Анатолія Федоровича,

начальника ВОС, Скляренко

Галину Вікторівну, інспектора

ВОС, Хоменко Валентину Іванів�

ну,  працівника міськвиконкому з

Днем народження. Крицьку

Тамару Андріївну, колишнього

працівника міськвиконкому  — з

60�річним ювілеєм!

Від усього серця бажаємо Вам

богатирського здоров'я, сил

духовних і фізичних, терпіння,

удачі, оптимізму.

Нехай роки не затьмарюють

радість і повноту буття. На

щастя, на благополуччя і соняч�

них променів ласку нехай буде

багатою Ваша доля. Хай стори�

цею повниться Ваша чаша, нехай

чистими помислами струменить

джерело Вашої доброти. Нехай до

ста літ буде Вам з роси і води!

Будьте завжди  в обіймах ласка�

вої долі, добра і тепла.

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

ШАНОВНІ
ПРАЦІВНИКИ

ЖИТЛОВО�
КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА!

16 березня — Ваше професій�

не свято. Прийміть слова щирої

вдячності за Вашу самовіддану

працю на благо соціально�еконо�

мічного розвитку міста Боярка.

Від усього серця бажаю Вам

міцного здоров'я, наснаги та

витримки. Хай Вас ніколи не

покидає віра в добро, надія на

краще майбутнє, любов до рідних

та близьких Вам людей. Хай

Ваше життя супроводжують

усмішка та оптимізм, а Ваші про�

фесійність та досвід, старанність,

творче ставлення до виконання

своїх обов'язків сприяють розбу�

дові рідного міста.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік
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Детальніший аналіз стану вико�

нання міських соціальних програм

за 2008 рік розпочнемо з найважли�

вішої (з точки зору забезпечення

життєдіяльності людини) соціальної

сфери міста — охорони здоров'я. 

Медичні послуги населенню

надають: Боярська центральна

районна лікарня на 440 лікарняних

ліжок, в т.ч. 90 пологових, тубдис�

пансер на 60 ліжок, обласна дитяча

лікарня на 400 ліжок, районна

поліклініка на 379 відвідувань у

зміну, дитяча районна поліклініка

— на 50 відвідувань у зміну, район�

на стоматологічна поліклініка —

350 відвідувань у зміну, станція

"швидкої допомоги", приватний

медичний центр "Одос", 5 приват�

них стоматологічних кабінетів.

Боярка має досить потужну

базу лікувально�оздоровчих закла�

дів, проте недостатнє фінансуван�

ня, міжвідомча управлінська неуз�

годженість породжує значні про�

блеми щодо організації та забезпе�

чення їх діяльності. У той же час

навантаження на лікувальні закла�

ди з року в рік зростає. Дана тен�

денція пов'язана, перш за все, із

загальним погіршенням стану здо�

ров'я населення міста й регіону

внаслідок зниження екологічних

показників, а також впливу наслід�

ків аварії на ЧАЕС (місто віднесено

до 4 зони посиленого радіологічного

контролю), наявності міських еко�

логічних проблем (обсяг забрудне�

них стічних вод, що скидаються у

поверхневі водойми тільки за 2008

рік склав 109,5 тис.м3) тощо.

Ще однією проблемою для

"історичної" частини міста є набли�

ження медичних послуг до жите�

лів. А це і будівництво аптеки, і

створення фельдшерсько�акушер�

ського пункту або дільниці для чер�

гування терапевта та "швидкої

допомоги", стоматологічного кабі�

нету тощо. 

Ці та інші питання й стануть

тими завданнями, над вирішенням

яких працюватиме міська рада у

найближчий період.

Освіта — це суспільний процес

розвитку й саморозвитку особисто�

сті, пов'язаний з оволодінням

соціально�значущим досвідом, уті�

леним у знаннях, уміннях і нави�

чках творчої діяльності, чуттєво�

ціннісних формах духовно�прак�

тичного освоєння світу. 

До структури системи освіти м.

Боярка належить: 7 ДНЗ на 1055

місць (кількість дітей станом на

01.12.2008 р. — 1409 осіб; охо�

плення дітей дошкільними закла�

дами до кількості дітей відповідно�

го віку 51%.), 5 ЗНЗ, 1 районна

класична гімназія, Боярська вечір�

ня школа, навчально�оздоровчий

комплекс Київського військового

ліцею ім. Івана Богуна, єдина на

Україні приватна загальноосвітня

школа для дівчаток "Леді", Боярсь�

кий міжшкільний навчально�ви�

робничий комбінат, КСР ЦТМ

"Оберіг", Боярський коледж еколо�

гії і природних ресурсів НАУ, Киє�

во�Святошинський районний дитя�

чий будинок змішаного типу "Роди�

на", Боярська спеціальна ЗОШ І�ІІ

ступенів для слабозорих дітей,

районна музична школа, Боярська

міська школа мистецтв, Київський

обласний дитячий будинок "Малят�

ко", Боярська лісова дослідна стан�

ція, Український центр підготовки,

перепідготовки та підвищення

кадрів лісового господарства.

Основною проблемною зоною

системи освіти міста є недостатня

кількість місць у навчальних

закладах та низький рівень їх

фінансування. При наявності

значного кадрового потенціалу

педагогів та вихователів міста,

низький рівень матеріально�тех�

нічного та фінансового забезпе�

чення галузі загрожує значним

зниженням якості надання освіт�

ніх послуг жителям міста. Крім

того, близькість до Києва та низь�

кий рівень оплати праці вчителів

змушує молодих фахівців шукати

робочі місця в столиці. 

Тому, на вирішення цих питань

на 2009 рік розробляються пропо�

зиції щодо добудови Боярської

ЗОШ І�ІІІ ст. № 1 та будівництва

дитячого садка у "історичній"

частині міста на 200 місць.

До закладів фізичної культу�

ри та спорту міста належать стаді�

он "Зеніт", ДЮСШ при відділі

фізичної культури і спорту РДА,

басейн "Прометей", проте місто не

має жодного власного спортивного

об'єкта. У місті в процесі форму�

вання перебуває міська федерація

футболу. Швидкими темпами роз�

вивається вуличний футбол та фут�

зал. На високому рівні свого стано�

влення у місті є волейбол, важка

атлетика, пауерліфтинг, різні види

боротьби та багато інших видів

спорту, представники яких —

боярчани — щороку здобувають

призові місця не тільки на загаль�

ноукраїнських, а й на міжнародних

змаганнях, виховано ряд майстрів

світового рівня. Регулярно прово�

дяться першості з мотокросу. 

У 2008 році до основних пріо�

ритетів розвитку фізичної культури

та спорту в місті віднесено:

� створення центрів фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх";

� адаптація спортивних споруд та

об'єктів до потреб людей з обмеженими

фізичними можливостями;

� створення мережі сучасних

спортивних клубів, у тому числі із

залученням приватних інвесторів,

які надаватимуть доступні за варті�

стю послуги;

� будівництво, ремонт та утри�

мання спортивних споруд для

масового  та професійного спорту;

� створення в місті велосипед�

них доріжок, спортивних майдан�

чиків та бігових доріжок для актив�

ного відпочинку населення та

гостей міста тощо.

Деякі пункти зазначених пріо�

ритетів уже вдалося виконати, а

саме: вперше за багато років сила�

ми підприємців міста організовано

льодовий каток, що став центром

дозвілля та відпочинку боярчан у

зимовий період; міською радою

прийнято рішення щодо розвитку

парку ім. Т. Шевченка як спортив�

но�рекреаційної зони з будівниц�

твом стадіону "Зеніт", спортивно�

готельного комплексу на 120 номе�

рів, критої льодової арени; вирішу�

ється питання щодо будівництва

бігової доріжки, що пройде поряд з

Бояркою у лісах Боярської лісодос�

лідної станції інше. 

До основних перспективних

планів міста найближчого періоду

віднесено участь у програмі підго�

товки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Євро�

пи 2012 року з футболу, що стане

могутнім поштовхом для розвитку

усієї інфраструктури міста. Місь�

кою радою активно розробляються

плани створення Боярської міської

дитячо�юнацької спортивної

школи, відновлення роботи місько�

го басейну "Прометей", піднімають�

ся інші складні питання.

На окрему увагу заслуговує

діяльність міської ради щодо профі�

лактики злочинності та охорони

безпеки жителів міста, що є важли�

вою складовою соціальної сфери

міста. 

З часу створення ГФ "Боярська

Варта" за період з вересня 2007�

року до кінця 2008 року, співробіт�

никами цієї організації на виконан�

ня своїх статутних зобов'язань та

доручень міської ради складено 812

адміністративних протоколів. В

основному це порушення громадя�

нами правил благоустрою міста,

торгівля в недозволених місцях та

без необхідних документів, пору�

шення тиші в громадських місцях,

розпиття спиртних напоїв тощо.

Для виконання цієї роботи співро�

бітниками ГФ "Боярська Варта"

здійснено близько 1000 виїздів для

співбесід з громадянами та скла�

дання протоколів у разі виявлення

зазначених порушень. Понад 50

протоколів складено за звернення�

ми депутатів, близько 100 — за

зверненнями та скаргами жителів

міста, та близько 200 протоколів —

за розпорядженням виконавчого

комітету. Завдяки впровадженню

виконавчим комітетом Боярської

міської ради системного проектно�

програмного методу до реалізації

заходів у соціальній сфері м. Бояр�

ка, вдалося активізувати систему

управління та налагодити нові спо�

соби та методи роботи. Уміле та

раціональне використання коштів

міського бюджету, залучених

позабюджетних коштів дало

можливість виконавчому комітету

протягом 2008 року отримати

наступні здобутки: 

� вперше в історії міста було

затверджено міську літературно�

мистецьку премію ім. В. Самійлен�

ка та визначено її лауреатів;

� започатковано звання

"Почесний житель м. Боярка" та

проведено нагородження трьох

кращих боярчан;

� створено міське радіо, що

виходить з інформаційими програ�

мами двічі на тиждень, розпочата

робота зі створення міського теле�

бачення;

� відремонтовано та надано

нові приміщення для військово�

облікового столу та ГФ "Боярська

Варта";

� виділено на підтримку місь�

ких громадських ініціатив понад

25 тис. грн;

� виділено земельну ділянку та

розпочато роботу з оформлення

документації для проектування та

будівництва Боярської дитячої

школи мистецтв;

� створено громадську раду з

роботи із сім'єю, дітьми та

молоддю;

� вивчено досвід роботи квар�

тальних комітетів у м. Фастові

Київської області;

� створено Молодіжний парла�

мент та Молодіжну раду м. Боярка;

� підтримано ряд молодіжних

ініціатив, у тому числі й організо�

вано поїздку членів Молодіжної

ради до м. Українка Київської

області. 

Значно активізувався міжна�

родний обмін делегаціями з міста�

ми�побратимами. 

Завдяки цим та іншим зрушен�

ням громадсько�політичне життя

міста набуло доцільності та активі�

зувало свій потенціал. А це, у свою

чергу, створює умови для виявлен�

ня та залучення додаткових прихо�

ваних ресурсів громади, що й

дозволяє робити життя в місті ціка�

вішим та змістовнішим.

Заступник міського голови

В.В. Шульга

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм2

Зазвичай, соціальна сфера сучасного міста охоплює такі галузі як: охорона здоров'я, фізична культура та спорт,
система освіти, житлово�комунальне господарство, пасажирський транспорт, зв'язок, побутове обслуговування,
культура й мистецтво тощо. 

Аналіз стану виконання міських соціальних програм за 2008 рік засвідчив, що вперше в історії Боярки, завдяки
наполегливій згуртованій праці депутатів міської ради, працівників виконавчого комітету, громадських організацій,
підприємців міста, творчої інтелігенції, працівників освіти й культури, усіх небайдужих жителів міста видатки на
виконання 10 міських цільових соціальних програм перетнули мільйонний рубіж та склали 1 272 829,90 грн. (див.
табл. 1).

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ МІСТА БОЯРКА ЗА 2008 РІК

БІ сфера
Соціальна

№ Назва програми
План фінансуван�

ня на 2007 рік

Використано

за 2007 рік

% до

плану

План фінансуван�

ня, на 2008 рік

Використано,

за 2008 рік 

% до

плану

Фінансування на

2009рік

1.
Програма з питань подолання дитячої

безпритульності та бездоглядності
0

2. Програма "Діти України" 5 000,00 5 000,00 100 10 000,00 9 990,00 100

3. Програма "Обдаровані діти" 5 000,00 5 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100

4. Програма "Турбота" 130 000,00 175 000,00 135 220 000,00 218 990,00 99,5 170 000,00

5. Програма розвитку культури 85 000,00 264 518,01 311 250 000,00 182 990,00 73,2 130 000,00

6.
Комплексна Програма розвитку засобів масової

інформації
150 000,00 150 000,00 100 200 000,00 539 332,25 270 280 000,00

7.
Комплексна Програма профілактики злочинності

у м. Боярка
170 000,00 186 100,00 110 200 000,00 282 513,25 141 300 000,00

8. Програма розвитку фізичної культури та спорту 30 000,00 43 400,00 144 40 000,00 29 014,57 72,5 20 000,00

9. Програми "Призов" Відсутня Відсутня 10 000,00 � � 15 000,00

10.
Програма розвитку органів самоорганізації

населення у м. Боярка.
Відсутня Відсутня 40 000,00 � �

Всього: 575 000,00 829 018,01 144,2 980 000,00 1 272 829,9 130 915 000,00

Cтан виконання міських соціальних програм за 2008 рік, суми вказано в гривнях



БІ тижня
Події

НОВА ТРАНСПОРТНА РОЗВ'ЯЗКА?
5 березня в приміщенні

ЗОШ №5 відбулися гро�
мадські слухання щодо вибо�
ру та попереднього обсте�
ження земельної ділянки,
передбаченої під будівництво
транспортної розв'язки на 21
км. магістральної автомо�
більної дороги Київ — Одеса,
що належить до земель
Боярської міської ради.

Відкрив громадські слу�
хання міський голова Т. Г.
Добрівський. Він ознайомив
присутніх із стратегічним
планом розвитку міста Бояр�
ка, який було затверджено
XXXIX сесією міської ради
17 лютого 2009 р.

Головуючий (заступник
міського голови з соціальних
питань В.В. Шульга) надав
слово представнику гене�
ральної проектної організа�
ції ДП "Укрдіпродор" М. П.
Тимошенку, який предста�
вив до уваги боярчан розроб�
ки проектної документації
під будівництво транспорт�
ної розв'язки на км.21+847,
основні архітектурно�плану�
вальні рішення, обсяги робіт
та погоджені розв'язки в
Украватодорі.

Представник замовни�
ка — Служби автомобільних
доріг у Київській області,
начальник відділу О.В.
Федоренко розповів громаді
про причини будівництва цієї
транспортної розв'язки. Це
необхідно для того, щоб було
можливо побудувати дорогу
на 6 смуг (по 3 смуги руху у
кожному напрямку) спочат�
ку до Василькова, але в перс�
пективі будівництво такої
дороги до міста Біла Церква.
Також будівництво транс�
портних розв'язок пов'язано
з підготовкою доріг до прове�

дення "Євро 2012". Окрім
того, ця траса є міжнарод�
ним транспортним коридо�
ром. Не менш важливою
причиною будівництва є те,
щоб маневр розвороту при
виїзді на трасу не був смер�
тельно небезпечним. Також
зрозуміло — більше смуг
руху, більша швидкість,
менші витрати пального,
менше забруднення навко�
лишнього середовища.

Будівництво транспортної
розв'язки необхідно ще й
тому, що згідно виконаних
попередніх обчислень руху
транспорту, на теперішній
час інтенсивність руху на
Одеській трасі не задовольняє
вимогам існуючих норматив�
них документів, а вони свід�
чать, що на дорогах такого
рівня транспортні розв'язки
без пересічення потоків про�
тилежних напрямків мають
бути як мінімум через 5 км. В
зв'язку з цим було прийняте
рішення побудувати ще дві
транспортні розв'язки на
ділянці між Одеською пло�
щею та Глевахою. Одна

розв'язка запропонована при
виїзді з с. Чабани (там вже
пройшли громадські слухан�
ня і є відповідний дозвіл до
проектування), друга — при
виїзді з с. Віта Поштова.

Доповідач підкреслив, що
це — тільки передпроектні
розробки, а проектування
почнеться тільки тоді, коли
буде отримана згода всіх
зацікавлених сторін. При
наданні дозволу буде вико�
нана топографічна зйомка
місцевості, проектні рішен�
ня будуть максимально поєд�
нані з існуючими елемента�
ми місцевості. Буде розгля�
нуто декілька варіантів
транспортної розв'язки, по
можливості з мінімальним
використанням площі
земель, необхідних для від�
ведення під транспортну
розв'язку.

Фінансується проект
виключно за державні
кошти — тож, на бюджет
нашого міста це не вплине.

Ганна Бєлобородова

Починаючи з позамину�
лої п'ятниці, життя Боярсь�
кого будинку культури не
припиняло вирувати ні на
мить.20 лютого 2009 року
керівники студій БК показа�
ли свій творчий доробок на
другому фестивалі митців
Києво�Святошинського
району "Кленові журавлі",
який проходив в с. Дмитрів�
ка. Н.М.Знова — керівник
студії народних промислів
"Веселка" та Т.К.Лисенко —
керівник студії Петриків�
ського розпису "Калина"
показали свої творчі роботи
на виставці митців, а
І.А.Сєчкова — керівник
ЛХС "Слово", виконала кіль�
ка авторських пісень у кон�
цертній частині фестива�
лю.Також цього дня в БК
відкрилася виставка робіт
студійців, присвячена Дню
рідної мови.

А вже наступного дня, 21
лютого, естрадно�фольклор�
на студія БК (керівник —
В.М. Медведченко) брала

участь у Києво�Святошинсь�
кому районному конкурсі�
огляді молодих виконавців
дитячої та юнацької пісні
"Стожари", де діти виконали
пісні як сольно і дуетом, так і
у складі ансамблю "Зоряноч�
ка" та отримали схвалення
журі конкурсу. Завершився
цей насичений день теж
музикою — ансамбль "Син�
копа" вже чекав друзів на
традиційний вечір відпочин�
ку, присвячений Дню захис�
ника Вітчизни. Вітали чоло�
віків зі святом і хористки
народного хору "Надія"
(керівник — Рачинська
Л.М.), які влаштували свят�
ковий концерт у залі БК 22
лютого.

Лише тиждень коротко�
тривалого відпочинку та
активної підготовки, і БК
знову їде на конкурс. Цього
разу ЛХС "Слово" взяла
участь у Києво�Святошинсь�
кому районному конкурсі�
огляді читців художнього
слова "Живе слово Кобзаря"

28 лютого 2009 року.
Студійці під керівниц�
твом Сєчкової І.А.
представили літера�
турну композицію
творів Т.Г. Шевченка
"І виріс я на чужині" ,
"Ямби" В.І.Самійлен�
ка та виконані кож�
ним студійцем улю�
блені твори Т.Г.Шев�
ченка.

Масляна теж не обійшла
стороною БК, адже тут
добре підготувалися до її
святкування. За сценарієм
культорганізатора БК Мед�
ведченко М.І. було проведе�
но яскраву розважальну
програму. Ведучий свята,
яке проходило 1 березня на
подвір'ї БК, одягнений
козацьким ватажком, підго�
тував гостям заходу цікаві
конкурси, як от — бій на
шаблях�ковбасах, розрубу�
вання на льоту капусти та
лазання на дерево за приза�
ми, розвішаними на гіл�
ках.Такі розваги припали до
вподоби і дорослим, і дітям.
Завершилося свято тради�
ційним для Масляної спа�
ленням опудала — Марени,
яка під зацікавлені та захо�
плені погляди малечі горіла
на розкладеному посеред
двору БК вогнищі. Це дій�
ство символізує прощання з
зимою та прихід весни, яка
принесла з собою ніжне та
радісне свято — Міжнарод�
ний жіночий день.

7 березня студійці Будин�
ку культури вітали мам,
бабусь, сестричок та все
жіноцтво зі святом весни,
підготувавши невеличкий
пісенно�поетичний виступ
та виготовлені власноруч
сувеніри.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчковаа

БУДИНОК КУЛЬТУРИ У ВИРІ ПОДІЙ
"ЧАРІВНІ БУЛЬБАШКИ"

Хто з нас в дитинстві не
надував райдужні мильні буль�
башки? І скільки радощів при�
носить ця склянка з "магічною
рідиною". А скільки разів
разом з друзями вдома, коли
немає дорослих, ми намагали�
ся самі зробити "мильні буль�
ки"? Тільки, на жаль, чомусь
вони ніколи не вдавалися, —
не допомагали ані шампунь
"Кря�кря", ані мило. От, не
виходили бульбашки і крапка.
Та існують спеціальні форму�

ли мильної рідини, завдяки
яким людину можна помісти�
ти всередину величезної миль�
ної бульбашки.

Саме таке шоу відбулось 9
березня у районному дитячо�
му будинку змішаного типу
"Родина". Казкова вистава
артистів оригінального жанру
Іченського Георгія та Михай�
ловської Ольги під назвою
"Чарівні бульбашки" на кіль�
ка годин перенесла дітей у
чарівний світ казки. Діти
віком від 3 до 14 років всі, як
один, не відриваючи очей від
дійства, спостерігали за рай�
дужними кульками, що розлі�

талися по залі, дивним чином
створюючи по�справжньому
казкову атмосферу. А розпо�
рядниками і "повелителями"
мильних кульок були казкові
Принц та Принцеса. Які од�
ним помахом рук перетворю�
вали мильні кульки у квіти,
сердечка та навіть гусінь.Та
саме дивовижне те, як арти�
сти видували мильні бульбаш�
ки неймовірних розмірів, та
ще й вчили цьому ремеслу всіх
бажаючих діточок.

Саме в розпалі розваг,
сміху та веселощів раптом —
справжнє диво! Дітей немов
"затягло" всередину величез�
ної мильної бульбашки. А як
розгоряється уява, коли зна�
ходишся всередині цього різ�
нобарвного витвору. Я сама
спробувала! Вражаюче!
Адже, коли бульбашок безліч
і всі вони різного кольору і
розміру, до того ж ти сам зна�
ходишся в одній з таких
кульок, навіть я, доросла
людина, уявила, що потрапи�
ла до казки. Діти не хотіли
відпускати казкових Принца
та Принцесу, а особливо їхні
"Чарівні бульбашки". Наст�
рій, який подарувати дітям
Георгій та Ольга, ще довго
залишався піднесеним. Не
кожна дитина бачила такі
дива, що вже казати про
дорослих. Такі шоу, як
"Чарівні бульбашки", є од�
ними з найдорожчих у світі. І
того дня побачити таку диви�
ну змогли саме діти з дитячого
будинку "Родина".

Марина Смірнова
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БІ області
Новини

Що таке
бізнес�інкубатор?

В м. Біла Церква відкрили
нове приміщення Білоцер�
ківського інноваційного біз�
нес�інкубатора (генераль�
ний директор — М. Пааль),
який буде надавати послуги
з питань підприємництва,
розвитку структур підтрим�
ки підприємництва, надан�
ня ділової інформації, під�
бору та навчання кадрів,
маркетингові та консульта�

тивні послуги.

У Бучі будують
Новий мікрорайон пло�

щею 60 га планують збудува�
ти у Бучі. Це буде житловий
масив з багатоповерховою
житловою забудовою, а
також котеджі й пентхаузи.
Крім цього, у мікрорайоні
збудують нову школу (на 700
місць), два дитячих садочки
(загалом на 520 місць), бага�
топоверховий гараж (5�6
поверхів), пожежне депо,
адміністративну будівлю,
медичний заклад (або полі�
клініка, або лікарня —
залежно від потреб міста).
На території заплановані
заклади торгівлі, громадсько�
го обслуговування, офісні

приміщення тощо. 

Підготувала Н. Ключник
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СЬОГОДНІ, ЖЖІІННККИИ,, ВАШЕ СВЯТО!
6 березня 2009 року в

Києво�Святошинському
районному центрі творчості
молоді "Оберіг" відбувся
благодійний концерт, прис�
вячений Міжнародному жі�
ночому дню.

Колектив та вихованці
"Оберегу" влаштували
справжнє свято не лише пе�
дагогам та батьківській гро�
маді центру — на концерт
також були запрошені пра�
цівниці Боярського міського
виробничого управління
житлово�комунального гос�
подарства. "Функція нашого
закладу — виховувати дітей
та тримати в чистоті їхні
душі", — розповідає дирек�
торка ЦТМ "Оберіг" Скако�
дуб Надія Іванівна. "Місія
тих людей, яких ми запроси�
ли — дбати про чистоту душі
нашого міста. Двірники в
місті чи не найголовніший
підрозділ, без них неможли�
ве функціонування та життя
міста. Тому є особиста
потреба подякувати цим
жінкам за їхню відповідаль�
ність та відданість м. Бояр�
ка, тому що не кожен на сьо�

годнішній день візьметься за
таку працю."

Вихованці вокальних та
хореографічних студій "Обе�
регу", як завжди, радували
професійною виконавською
майстерністю. Крім уже
знайомих боярських зіро�
чок, того дня на сцені дебю�
тували вихованці вокально�
го гуртка "Зорепад", який
працює в центрі менше ніж
півроку. Але дівчатка зовсім
не хвилювалися і почували�
ся на сцені вільно і впевне�
но. І це не дивно, бо їхній
керівник — професійна спі�
вачка Наталія Горенко.
Концертна програма була
дуже насиченою та різнобар�
вною: ліричні пісні та цікаві
танцювальні постановки
вдало переплітались з краси�
вими теплими словами
вітань.

Приємною несподіван�
кою став "плід" творчої спів�
праці педагогічного колекти�
ву та батьківської громади —
тріо "Ріо", в якому гармоній�
но поєднались голоси керів�
ника зразкової студії естра�
дно�народного співу "Перли�

на" Оксани Нурищенко та
двох мам — Тетяни Володай
та Людмили Яковенко.

Привітати чарівне жіноц�
тво завітав міський голова м.
Боярки Добрівський Тарас
Григорович, а також началь�
ник УЖКГ Давиденко Мико�
ла Іванович, який знайшов
час, щоб у святковій ат�
мосфері вшанувати праців�
ниць своєї служби. Микола
Іванович вперше був гостем
"Оберегу" і був вражений
виконавським
рівнем дітей.
Він висловив
подяку педа�
гогічному ко�
лективу цен�
тру за те, що
вони вихову�
ють та плека�
ють таланови�
ту молодь на�
шого міста.

Крім при�
ємних вра�
жень та чудо�
во проведено�
го часу, на
згадку всім
запрошеним

жінкам залишаться чудові
листівки, зроблені вихован�
цями студій образотворчого
та декоративно�ужиткового
мистецтва.

Колектив КСР ЦТМ
"Оберіг" щиро зичить усім
жінкам, незважаючи на
проблеми та буденну працю,
завжди залишатися чарівни�
ми, ніжними, коханими та
щасливими.

Тетяна Скочко

СВЯТО ЖІНОЧНОСТІ ТСВЯТО ЖІНОЧНОСТІ ТА КРА КРАСИАСИ
7 березня в Боярському

кафе "Азалія" зібралися
жінки�ветерани війни та
праці на святковий захід,
присвячений міжнародному
жіночому Дню 8 Березня.

Організатори заходу —
Боярська міська рада та
Боярська організація вете�
ранів війни та праці.

Поздоровити шанованих
жінок, вручити їм запашні
троянди, подяки прибули:

Боярський міський голова
Тарас Добрівський, заступ�
ник міського голови Валерій
Шульга, секретар Боярської
міської ради Михайло Лєз�
нік, голова районної органі�
зації інвалідів війни Борис
Грецький, активісти гро�
мадських організацій міста.

Окрім поздоровлення
всіх присутніх жінок, місь�
кий голова привітав ветера�
на війни Валентину Горбань

з її Днем народження, вру�
чивши подяку та квіти.

Потім всі присутні були
запрошені до святкового
столу.

Живими квітами забез�
печив захід голова товари�
ства декоративних культур
"Теремки" Олександр Буха�
ненко, за що йому велика
дяка.

Євген Пікуль

"ШЕВЧЕНКІАДА — 2009"

9 березня 2009 року тра�
диційна "Шевченкіада"
знову об'єднала небайдужих
боярчан, патріотів своєї дер�
жави, поціновувачів невми�
рущого слова Великого Коб�
заря. Серед тих, хто прий�
шов на мітинг до пам’ятни�

ка Т.Г.Шевченку, були: мер
міста Боярка Т.Г.Добрів�
ський, секретар Боярської
міськради М.Лєзнік, хірург
ЦРЛ В.Вітюк, директор
Боярської ЗОШ №1 К.М.
Мелашенко, завідуюча
бібліотекою, що по вулиці
Шевченка , 82 В.М. Венгер,
працівники Боярського БК,
представники громадських
та партійних організацій
нашого міста, школярі та
мешканці міста.

Провела мітинг заслуже�
ний журналіст України та
депутат Боярської міськради
Н.Ф. Харчук. Розпочав
покладання квітів до пам'ят�
ника видатному поету
міський голова Т. Добрів�
ський, який в своїй промові
закликав пам'ятати слово
Кобзаря та любити свою
Україну не лише серцем, але

й справами. По закінченні
офіційної частини директор
Будинку культури Сєчкова
Ірина Анатоліївна запросила
всіх присутніх на літератур�
ні читання до зали БК.
Поетичну програму за сце�
нарієм ЛХС "Слово" Боярсь�
кого БК відкрили самі сту�
дійці, представивши на суд
глядача композицію з творів
Т.Г.Шевченка "І виріс я на
чужині". Продовжили еста�
фету школярі Боярських
ЗОШ №1 та ЗОШ №2 , які
зачитали вірші великого
українського поета. Колек�
тиви шкіл�учасниць "Шев�
ченкіади�2009" були наго�
роджені за участь у заході
Подяками від Боярського
будинку культури.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

БІ Кобзаря
ЮвілейБІ району

Новини

Внаслідок кризи в

країні щодня зростає рівень

злочинності. Безробітні гро�

мадяни, "армія" яких нев�

пинно поповнюється, заро�

бітчани стають на небезпеч�

ний кримінальний шлях.

Лише за січень 2009 року у

К�Святошинському районі

за грати потрапило 600 осіб

наших співгромадян, а

2008 року цей показник за

той самий місяць складав

100 осіб. 

Через фінансові

негаразди в Києво�Свято�

шинському районі ціни на

землю різко впали, майже

на 20%. За сотку землі

зараз "просять" 7 500 дола�

рів. Якщо до осені ситуація

в економіці країни не змі�

ниться і банки не поновлять

кредитування — ціни на

землю продовжуватимуть

зменшуватись.

Нещодавно в спор�

тивній залі школи села

Хотів, до речі, одній з най�

кращих спортивних залів

Києво�Святошинського

району, відбулися обласні

фінальні змагання з футза�

лу серед дитячих команд

1994�1995 та 1996�1997

років народження.

Призи Київської обласної

Всеукраїнської організації

ФСТ "Колос" АПК України

за перше місце отримала

збірна Переяслав�Хмель�

ницького району, а збірна

Києво�Святошинського

району посіла четверте

місце.

22 лютого у Боярсь�

кій ДЮСШ розпочався

чемпіонат нашого району з

волейболу.

Змагання будуть проводи�

тись у Боярській ДЮСШ та

в селі Гатне. 14 команд уча�

сників будуть боротись за

призи до кінця травня 2009

року.

Організатори спортивних

заходів — відділ у справах

сім'ї, молоді та спорту Киє�

во�Святошинської РДА та

районна федерація волей�

болу.

Днями в селі
Бобриця Києво�Свято�
шинського району голова
райдержадміністрації Яро�
слав Добрянський провів
виїзний особистий прийом
громадян із земельних
питань. Із своїми проблема�
ми зверталися жителі сіл
Бобриця, Шпитьки а та�

кож міста Боярка.

Підготував Євген Пікуль

Шановні боярчани!
Вашої допомоги потребує не�

повнолітній Левченко Роман, 1992
р.н, проживає за адресою: м. Бояр�
ка, вул. Полярна, 10, кв.37.

Роман навчається у 10 класі
ЗОШ № 3.

23 лютого 2009 року фахівцями
Інституту ендокринології та обміну
речовин ім. В.П. Комісаренка АМН
України (м. Київ) хлопцеві вста�
новлено діагноз — часткова сомато�
тропна недостатність (припинення
росту). На сьогодні його зріст скла�
дає 140 см., вага — 36 кг. Рекомен�
дації лікарів — термінове засто�
сування гормонів росту, що допомо�
жуть подолати зазначене захворю�
вання. Ліки потрібні вже сьогодні!

Вартість лікування складає
близько 36 000 грн., що є "непідйом�
ною" сумою для матері, яка працює
в лікарні та виховує хлопця сама.

Тому Боярська міська рада,
виконавчий комітет, Молодіжна
рада м. Боярка звертається до усіх
небайдужих жителів міста з про�
ханням надати посильну допомогу
та дати шанс Роману для відновлен�
ня нормального життя.

Кошти можна перерахувати за
наступними реквізитами:

Левченко Людмилі Євгенівні на
о/р 27487, код 02760904, р/р
3739004, МФО 320069 (безпово�
ротна матеріальна допомога на ліку�
вання Левченка Романа)

БІ Оголошення
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Погода

09.40 Фольк�music

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.30 Український вимір

12.55 Служба розшуку дітей

13.05 Біатлон. Кубок світу.

Естафета (чол.)

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.40 Д/с "Це моя країна"

16.00 Т/с "Джин у домі"

16.30 Індиго

16.55 Крок до зірок

17.30 Вікно в Америку

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.20 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 "Попередження"

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода

22.05 Український тиждень

моди. Щоденник

22.25 Далі буде...

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

1+1

06.15 Т/с "Сестри по крові"

07.05 Х/ф "Попелюшка із

Запруддя"

09.15 Т/с "Район Беверлі�гіллз"

10.15 Т/с "Руда"

11.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

12.20 Т/с "Циганське серце"

13.20 Т/с "Район Беверлі�гіллз"

14.20 Т/с "Район Мелроуз"

15.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.00 Т/с "Циганське серце"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.30 Т/с "Єрмолови"

19.25 "Погода"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.20 Т/с "Маргоша"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"

23.30 Т/с "Тридцятирічні"

00.30 Т/с "Маргоша"

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто"

03.05 ТСН

03.30 Т/с "Тридцятирічні"

04.15 "Документ"

05.15 Т/с "Район Мелроуз"

ІНТЕР

06.30 "Гід країнами світу"

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером"

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером"

09.00 Новини

09.10 Т/с "Сільська комедія"

10.10 Т/с "Терористка Іванова"

12.00 Новини

12.10 "Позаочі". А. Волочкова

13.00 Х/ф "Тобі справжньому"

15.40 "Вечірній квартал"

17.25 Новини

17.40 "Жди меня"

19.00 Т/с "Вогонь кохання

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Терористка Іванова"

22.20 Док. проект. "Месія

темних сил. Окультні таємниці

третього рейха"

23.10 Х/ф " Без обличчя".

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Бейскетбол"

11.05 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "Колобков справжній

полковник"

12.55 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

14.05 М/с "Бетмен"

14.25 М/с "Підлітки�титани"

14.50 Teen Time

14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр"

15.40 Т/с "Друзі"

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки"

17.15 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

18.05 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.10 Т/с "Щасливі разом"

22.05 Х/ф "Шостий день".

00.40 Репортер

00.55 Спортрепортер

01.00 Погода

01.05 Служба розшуку дітей

01.10 Т/с "Крапка Джи"

ICTV

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Факти тижня

06.15 Ділові факти

06.20 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Світ Текса Ейворі"

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 "Місіс Даутфайр"

11.40 Про�Ziкаве.ua

12.10 Козирне життя

12.35 Каламбур

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Каламбур

13.25 Т/с "Час Волкова"

14.15 Х/ф "У пошуках

галактики"

16.10 Про�Ziкаве.ua

16.45 Т/с "Таємниці слідства"

17.40 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

19.55 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.10 Свобода слова

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Свобода слова

01.10 Спорт

01.15 Погода

01.25 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.55 Факти

03.25 Погода

03.30 Кримінальні історії

04.00 Свобода слова

СТБ

06.00 Т/с "Грейс у вогні"

06.50 "Вікна — Новини"

07.00 "Бізнес+"

07.05 Т/с "Вона написала

вбивство"

08.00 "Вікна�Новини"

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Земля Саннікова"

10.50 Х/ф "Смугастий рейс"

12.40 Х/ф "Фантомас"

14.45 Х/ф "Невірність"

16.15 Х/ф "Лабіринти кохання"

18.00 "Вікна�Новини"

18.10 Т/с "Доктор Хаус"

19.05 "В пошуках істини. Марія

Тарновська. Таємниця Чорного

Янгола"

20.00 "Російські сенсації. У

ліжку з вождем"

20.50 Т/с "Кулагін та

Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус"

23.15 "За Вікнами"

00.15 "Вікна — Спорт"

00.40 Т/с "Вона написала

вбивство"

01.40 "Дзвінок удачі"

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 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі"

13.30 М/с "Біллі Боб�третя

дитина"

14.00 М/с "Сабріна�маленька

відьма"

14.30 М/с "Джордж з джунглів"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет"

15.30 М/с "Гидке каченя"

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом�2"

18.00 "З колекції улюблених

мультфільмів"

18.30 "Ціна кохання"

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 "Дізнайся своє майбутнє"

ТОНІС

06.00 Клуб 700

06.25 Як це робиться?

06.40 "Сильні світу сього"

06.55 Зелена варта

07.30 24 години. "Бізнес"

07.35 24 години. "Життя"

08.00 Хіт� парад диких тварин

09.00 Усе що Ви маєте знати

10.00 Зникнення цивілізації

Майя

11.15 "Світські хроніки"

11.40 Трансмісія

12.10 Школа ремонту

13.00 Погляд в майбутнє

15.00 "Життя"

16.15 Підводна одіссея Кусто

18.30 "24 години"

18.40 "Сильні світу сього"

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Кордони

20.30 "24 години"

20.55 24 години."Бізнес"

21.05 "Погода"

21.10 Хіт� парад диких тварин

22.10 Сім'ї тварин

22.40 П'ятий вимір

23.15 "24 години"

23.30 24 години. "Бізнес"

23.35 "Погода"

23.40 "Світські хроніки"

00.15 Телевікторина

03.35 Партизани. Невідоме...

04.25 Зелена варта

04.50 "Світські хроніки"

05.05 "24 години"

05.20 "Погода"

05.35 Зелена варта

КИЇВ

06.00 "Ріпка�ТВ"

06.30 Музична програма

06.50 Міська варта

07.00 "По суті"

07.30 Автофайли

07.35 Як на долонях

07.40 Економічний вісник

08.00 Новини�спорт�тижневик

08.20 Улюблена робота

08.30 Полігон

09.00 Дім живих історій

09.30 Телевікторина

11.00 Церква "Посольство

Боже"

11.30 Музична програма

12.00 Новини

12.10 Англійська за 4,5 місяці

12.30 Телевікторина

14.00 В гостях у Д.Гордона.

Е.Бистрицька

15.00 Новини

15.10 Т/с "Шторм"

16.05 Актуально — насущно

16.20 У центрі уваги

16.55 Бізнес�ситуація

17.00 Новини

17.15 Д/с "Медичні детективи"

18.00 6�й Фестиваль "Родина"

19.00 Столиця

19.35 Дозвольте запитати

19.50 Т/с "Леді Мер"

20.45 Бізнес�ситуація

20.50 Міська варта

21.00 Новини

21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький

22.25 Четверта влада

23.00 Новини

23.20 Прес�ревю

23.25 Як на долонях

23.30 Медицина з І.Трухачовою

23.45 Вечірня кава

00.15 Музична програма

00.35 Chatrix

02.40 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький

03.30 Новини

03.55 Прес�ревю

04.00 Четверта влада

04.30 Столиця

05.05 Вечірня кава

05.35 Мульти�буки

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Погода

09.40 "Попередження"

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.30 Автоакадемія

12.55 Служба розшуку дітей

13.05 Український вимір

13.30 Експерти дозвілля

14.00 Здоров'я

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.40 Д/с "Це моя країна"

16.00 Т/с "Джин у домі"

16.30 Індиго

17.00 КНУКІМ — новий

формат

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.20 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 Ток�шоу "Спокуса

владою"

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Український тиждень

моди. Щоденник

22.10 Громадська варта

22.25 Право на захист

22.50 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено,Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.40 Знак долі

03.45 Право на захист

04.05 Ситуація

04.15 Життя триває...

05.50 Ситуація

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові"

07.00 ТСН

07.05 Дісней! "Клуб Міккі�

мауса"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�гіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.35 Т/с "Єрмолови"

13.40 Т/с "Район Беверлі�гіллз"

14.40 Т/с "Район Мелроуз"

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.10 Т/с "Циганське серце"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.30 Т/с "Єрмолови

19.25 "Погода"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.15 Т/с "Маргоша"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"

23.30 Т/с "Тридцятирічні"

00.30 Т/с "Маргоша"

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто"

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Тридцятирічні"

ІНТЕР

06.00 "Картата потата"

06.30 "Гід країнами світу".

В'єтнам

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером"

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером"

09.00 Новини

09.10 Т/с " Я — охоронець"

10.00 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Вогонь кохання"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Кефір 1%

жирності

13.10 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Мара"

15.00 Т/с "Терористка Іванова"

16.00 Т/с "Сліпий�3"

17.00 "Судові справи"

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Вогонь кохання"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Терористка Іванова"

22.20 Надзвичайні історії.

"Творці зірок"

23.20 Х/ф "Скеля"

01.40 "Подробиці"

02.10 Док. проект "Ударна

хвиля"

02.55 Телевізійна служба

розшуку дітей

03.00 Т/с "Теорія великого

вибуху"

03.20 "Судові справи"

04.00 "Ключовий момент"

04.50 Уроки тітоньки Сови

05.00 "Знак якості"

05.40 Док. проект "Ударна

хвиля"

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Репортер

14.05 М/с "Бетмен"

14.25 М/с "Підлітки�титани"

14.50 Teen Time

14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр"

15.40 Т/с "Друзі"

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки"

17.15 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

18.05 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.10 Т/с "Щасливі разом"

22.05 Х/ф "Джинси�талісман"

00.35 Репортер

00.50 Спортрепортер

00.55 Погода

01.00 Т/с "Крапка Джи"

01.30 Зона ночі Культура

01.35 Козак душа правдива

01.50 Козацькі могили

02.10 Райські сади гетьмана

Сагайдачного

02.30 Зона ночі Культура

02.35 Драй Храму останні

сторінки

03.00 Мольфар з роду Нечаїв

03.15 Зона ночі Культура

03.20 Моя Марія Заньковецька

03.45 Зійди на гори київські

04.05 Зона ночі

04.10 Невідома Україна

06.05 Зона ночі

ICTV

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.25 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Світ Текса Ейворі"

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 "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.10 Т/с "Леся+Рома"

10.55 Про�Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.15 Т/с "Час Волкова"

14.10 Т/с "Убивча сила"

15.15 Т/с "Морські дияволи"

16.10 Про�Ziкаве.ua

16.40 Т/с "Таємниці слідства"

17.40 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

19.55 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.00 Життя без правил

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Байки зі склепу:

Лицар демонів"

00.45 Спорт

00.55 Погода

01.00 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.30 Факти

03.00 Погода

03.10 Т/с "Бостонське

правосуддя"

04.15 Х/ф "Як Бетховен"

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні"

06.50 "Вікна — Новини"

07.00 "Бізнес+"

07.05 Т/с "Вона написала

вбивство"

08.00 "Вікна — Новини"

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Два квитки на

денний сеанс"

10.55 "Російські сенсації. У

ліжку з вождем"

11.40 "В пошуках істини. Марія

Тарновська. Таємниця Чорного

Янгола"

12.40 "Битва екстрасенсів"

13.35 "Документальний

детектив. Ляльковід"

14.00 "Документальний

детектив. Тамагочі для

дільничого"

14.40 Т/с "Кулагін та

Партнери"

15.10 Т/с "Комісар Рекс"

17.00 "У пошуках пригод"

18.00 "Вікна�Новини"

18.10 Т/с "Доктор Хаус"

19.10 "Правила життя. Пацієнт

завжди неправий?"

20.10 "Російські сенсації.

Останній сеанс"

21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус"

23.20 "Нез'ясовно, але факт"

00.20 "Вікна — Спорт"

00.45 Т/с "Вона написала

вбивство"

01.35 "Дзвінок удачі"

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 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі"

13.30 М/с "Біллі Боб�третя

дитина"

14.00 М/с "Сабріна�маленька

відьма"

14.30 М/с "Джордж з джунглів"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет"

15.30 М/с "Гидке каченя"

16.00 "Єралаш"

ВІВТОРОК

17 березня

ПОНЕДІЛОК

16 березня
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17.00 "Дом�2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

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 "Дізнайся своє майбутнє"

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 Як це робиться?

06.40 "24 години"

06.55 "Погода"

07.10 "Сильні світу сього"

07.30 24 години. "Бізнес"

07.35 "24 години"

07.50 "Погода"

08.00 Хіт� парад диких тварин

09.00 Виклик дикій природі

10.00 Підводна одіссея Кусто

11.15 "Світські хроніки"

11.40 Як це робиться?

11.55 Служба розшуку дітей

12.10 Школа ремонту

13.00 Погляд в майбутнє

15.00 "Життя"

15.30 П'ятий вимір

16.20 Підводна одіссея Кусто

17.25 Хвилюючі моменти

18.30 "24 години"

18.40 "Сильні світу сього"

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Кордони

20.30 "24 години"

20.55 24 години. "Бізнес"

21.05 "Погода"

21.10 Хіт� парад диких тварин

22.10 Сім'ї тварин

22.40 П'ятий вимір

23.15 "24 години"

23.30 24 години. "Бізнес"

23.35 "Погода"

23.40 "Світські хроніки"

00.15 Телевікторина

03.35 Острбайтери

04.25 Зелена варта

04.50 "Світські хроніки"

05.05 "24 години"

05.20 "Погода"

05.35 Зелена варта

КИЇВ

06.00 "Ріпка�ТВ"

06.30 Музична програма

06.50 Міська варта

07.00 Новини

07.25 Як на долонях

07.30 Автофайли

07.40 Медицина з І.Трухачовою

07.50 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою

08.20 Столиця

09.00 Новини

09.30 Телевікторина

11.00 Церква "Посольство

Боже"

11.30 Музична програма

12.00 Новини

12.15 Телевікторина

14.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький

15.00 Новини

15.10 Т/с "Шторм"

16.05 Навчайся з нами

16.20 У центрі уваги

16.55 Бізнес�ситуація

17.00 Новини

17.15 Д/с "Медичні детективи"

18.00 6�й Фестиваль "Родина"

19.00 Громадські слухання

19.50 Т/с "Леді Мер"

20.45 Бізнес�ситуація

20.50 Міська варта

21.00 Новини

21.25 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький

22.25 Четверта влада

23.00 Новини

23.20 Прес�ревю

23.25 Як на долонях

23.30 Медицина з І.Трухачовою

23.45 Вечірня кава

00.15 Музична програма

00.35 Chatrix

02.40 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький

03.30 Новини

03.55 Прес�ревю

04.00 Четверта влада

04.30 Столиця

05.05 Вечірня кава

05.35 Мульти�буки

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода

09.40 Ток�шоу "Спокуса

владою"

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.30 Далі буде...

12.55 Служба розшуку дітей

13.05 Український вимір

13.35 Вихідні по�українськи

14.00 КНУКІМ — новий

формат

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.40 Д/с "Це моя країна"

16.00 Т/с "Джин у домі"

16.30 Індиго

17.00 Д/ф "Морські мисливці"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.20 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 Ток�шоу "Батьки і діти"

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Український тиждень

моди. Щоденник

22.10 Відкрита зона. Д/ф

"Сіно�солома"

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.40 Знак долі

03.40 Громадська варта

03.55 Ситуація

04.05 Д/ф "Морські мисливці"

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Життя триває...

05.50 Ситуація

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові"

07.00 ТСН

07.05 Дісней! "Клуб Міккі�

мауса"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�гіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.35 Т/с "Єрмолови"

13.40 Т/с "Район Беверлі�гіллз"

14.40 Т/с "Район Мелроуз"

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.10 Т/с "Циганське серце"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.30 Т/с "Єрмолови"

19.25 "Погода"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.15 Т/с "Маргоша"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"

23.30 Т/с "Тридцятирічні"

00.30 Т/с "Маргоша"

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто"

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Тридцятирічні"

ІНТЕР

06.30 "Гід країнами світу".

Зімбабве, Ботсвана

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером"

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером"

09.00 Новини

09.10 Т/с " Я� охоронець"

10.00 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Вогонь кохання"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Маргарин

твердий

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Мара"

15.00 Т/с "Терористка Іванова"

16.00 Т/с "Сліпий�3"

17.00 "Судові справи"

17.50 Новини

18.00 "Ключовий момент"

19.00 Т/с "Вогонь кохання"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "Терористка Іванова"

22.20 Док. проект "Тривалий

рейс"

23.20 Х/ф "Ворог держави".

01.40 "Подробиці"

02.00 Док. проект "Ударна

хвиля"

02.50 Телевізійна служба

розшуку дітей

02.50 Т/с "Теорія великого

вибуху"

03.10 "Судові справи"

04.00 "Ключовий момент"

04.40 "Уроки тітоньки Сови"

05.00 "Знак якості"

05.40 Док. проект "Ударна

хвиля"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Джинси�талісман"

11.35 Т/с "Кадети"

12.30 Т/с "Колобков справжній

полковник"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

14.05 М/с "Бетмен"

14.25 М/с "Підлітки�титани"

14.50 Teen Time

14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр"

15.40 Т/с "Друзі"

16.25 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки"

17.20 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

18.05 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.10 Т/с "Щасливі разом"

22.05 Х/ф "Звичка

одружуватися".

00.25 Репортер

00.40 Спортрепортер

00.45 Погода

00.50 Служба розшуку дітей

01.05 Т/с "Крапка Джи"

01.35 Зона ночі Культура

01.40 Українці Віра, Надія,

Любов

03.30 Зона ночі Культура

03.35 Зачароване колесо життя

03.40 Казимир Великий, або

Малевич селянський

04.15 Зона ночі

04.10 Невідома Україна

06.10 Зона ночі

ICTV

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.20 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Світ Текса Ейворі"

07.00 Т/с "Леся+Рома"

07.45 Факти. Ранок

07.50 Ділові факти

07.55 Спорт

08.00 Погода

08.05 Каламбур

08.40 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок

08.55 Спорт

09.00 Погода

09.05 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

09.55 Т/с "Доктор Ху"

10.40 Т/с "Леся+Рома"

11.05 Про�Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.10 Т/с "Час Волкова"

14.10 Т/с "Убивча сила"

15.10 Т/с "Морські дияволи"

16.10 Про�Ziкаве.ua

16.40 Т/с "Таємниці слідства"

17.35 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

19.55 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.00 12 найкращих шахраїв

України

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "48 годин"

00.55 Спорт

01.00 Погода

01.10 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.40 Факти

03.10 Погода

03.15 Т/с "Бостонське

правосуддя"

04.20 Х/ф "Сенс життя"

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні"

06.50 "Вікна — Новини"

07.00 "Бізнес+"

07.05 Т/с "Вона написала

вбивство"

08.00 "Вікна — Новини"

08.10 "Бізнес+"

12.45 "Слідство вели. Якось у

СРСР"

13.55 "Документальний

детектив. Пасажир на той світ"

14.35 Т/с "Кулагін та

Партнери"

15.10 Т/с "Комісар Рекс"

17.00 "У пошуках пригод"

18.00 "Вікна�Новини"

18.10 Т/с "Доктор Хаус"

19.10 "Зіркове життя. Актори

однієї ролі"

20.15 "Слідство вели. Вбивця з

бакенбардами"

21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус"

23.20 "Нез'ясовно, але факт"

00.15 "Вікна — Спорт"

00.40 Т/с "Вона написала

вбивство"

01.45 "Дзвінок удачі"

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 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі"

13.30 М/с "Біллі Боб�третя

дитина"

14.00 М/с "Сабріна�маленька

відьма"

14.30 М/с "Песик�захисник"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет"

15.30 М/с "Гидке каченя"

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом�2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

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 "Дізнайся своє майбутнє"

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 Як це робиться?

06.40 "24 години"

06.55 "Погода"

07.10 "Сильні світу сього"

07.30 24 години. "Бізнес"

07.35 "24 години"

07.50 "Погода"

08.00 Хіт� парад диких тварин

09.00 Виклик дикій природі

10.00 Підводна одіссея Кусто

11.15 "Світські хроніки"

11.40 Як це робиться?

11.55 Служба розшуку дітей

12.10 Школа ремонту

13.00 Погляд в майбутнє

15.00 "Життя"

16.15 Підводна одіссея Кусто

17.25 Хвилюючі моменти

18.30 "24 години"

18.40 "Сильні світу сього"

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Кордони

20.30 "24 години"

20.55 24 години. "Бізнес"

21.05 "Погода"

21.10 Хіт� парад диких тварин

22.10 Сім'ї тварин

22.40 П'ятий вимір

23.15 "24 години"

23.30 24 години. "Бізнес"

23.35 "Погода"

23.40 "Світські хроніки"

00.15 Телевікторина

03.35 Острбайтери

04.25 Зелена варта

04.50 "Світські хроніки"

05.05 "24 години"

05.20 "Погода"

05.35 Зелена варта

КИЇВ

06.00 "Ріпка�ТВ"

06.30 Музична програма

06.50 Міська варта

07.00 Новини

07.25 Як на долонях

07.30 Автофайли

07.40 Економічний вісник

07.50 Громадські слухання

09.00 Новини

09.30 Телевікторина

11.00 Церква "Посольство

Боже"

11.30 Музична програма

12.00 Новини

12.10 Англійська за 4,5 місяці

12.30 Телевікторина

14.00 В гостях у Д.Гордона.

М.Жванецький

15.00 Новини

15.10 Т/с "Шторм"

16.05 Корисна розмова

16.20 У центрі уваги

16.55 Бізнес�ситуація

17.00 Новини

17.15 Д/с "Медичні детективи"

18.00 6�й Фестиваль "Родина"

19.00 Столиця

19.35 Дозвольте запитати

19.50 Т/с "Леді Мер"

20.45 Бізнес�ситуація

20.50 Міська варта

21.00 Новини

21.25 В гостях у Д.Гордона.

В.Толкунова

22.25 Четверта влада

23.00 Новини

23.20 Прес�ревю

23.25 Як на долонях

23.30 Медицина з І.Трухачовою

23.45 Вечірня кава

00.15 Музична програма

00.35 Chatrix

02.40 В гостях у Д.Гордона.

В.Толкунова

03.30 Новини

03.55 Прес�ревю

04.00 Четверта влада

04.30 Столиця

05.05 Вечірня кава

05.35 Мульти�буки

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода

09.40 Ток�шоу "Батьки і діти"

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.25 Книга.ua

13.05 Український вимір

13.35 Служба розшуку дітей

13.40 Наша пісня

14.20 Хай щастить

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.35 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (жін.)

16.50 Погода

17.00 Д/ф "Морські мисливці"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.20 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.45 Світ спорту

22.00 Погода

22.10 Резус�конфлікт

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено,Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.40 Знак долі

03.40 Хай щастить

04.10 Біатлон. Кубок світу.

Спринт (чол.)

05.50 Ситуація

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі�Мауса"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.35 Т/с "Єрмолови"

13.40 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз�2"

14.40 Т/с "Район Мелроуз"

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.05 Т/с "Циганське серце"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.30 Т/с "Єрмолови"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.15 Т/с "Маргоша"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"

23.30 Т/с "Тридцятирічні"

00.30 Т/с "Маргоша"

01.35 "Документ"

02.35 Т/с "Секс і місто"

03.00 ТСН

03.25 Т/с "Тридцятирічні"

ІНТЕР

06.30 "Гід країнами світу".

Бразилія

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером"

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером"

09.00 Новини

09.10 Т/с " Я� охоронець"

10.00 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Вогонь кохання"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Нектар

персиковий

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Мара"

15.00 Т/с "Терористка Іванова"

15.50 Т/с "Сліпий�3"

16.50 "Судові справи"

17.40 Новини

18.00 "Ключовий момент"

18.50 Футбол. Кубок УЄФА.1\8

фіналу. "Металіст"(Харків) —

"Динамо"(Київ)

СЕРЕДА

18 жовтня

ЧЕТВЕР

19 березня
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21.00 "Подробиці"

21.30 Т/с "Терористка Іванова"

22.30 Док.проект "Валерій

Леонтьєв. Втрачений сміх"

23.30 Х/ф "Літак президента".

01.40 "Подробиці"

02.10 Док. проект "Ударна

хвиля"

03.00 Телевізійна служба

розшуку дітей

03.00 Т/с "Теорія великого

вибуху"

03.20 "Судові справи"

04.10 "Ключовий момент"

04.50 "Уроки тітоньки Сови"

05.00 "Знак якості"

05.40 Док.проект "Ударна

хвиля"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Божевільний

Гонконг"

11.00 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "Колобков справжній

полковник"

12.55 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

14.05 М/с "Бетмен"

14.25 М/с "Підлітки�титани"

14.50 Teen Time

14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр"

15.40 Т/с "Друзі"

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки"

17.15 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

18.05 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.10 Т/с "Щасливі разом"

22.05 Х/ф "Весільна

лихоманка"

00.00 Репортер

00.15 Спортрепортер

00.20 Погода

00.25 Служба розшуку дітей

00.40 Т/с "Крапка Джи"

01.10 Зона ночі Культура

01.15 Наукове кіно України 30�

40 років

01.40 Олександр Довженко.

Роздуми після життя

02.00 Скарби музеїв Києва

02.10 Зона ночі Культура

02.15 Перемога над сонцем.

Епілог

02.40 Писанки

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Українці Надія 1ч

04.05 Зона ночі

04.10 Невідома Україна

06.05 Зона ночі

ICTV

06.05 Факти

06.20 Ділові факти

06.30 Погода

06.35 300 сек/год

06.40 М/с "Світ Текса Ейворі"

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 "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.55 Про�Ziкаве.ua

11.35 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.15 Т/с "Час Волкова"

14.10 Т/с "Убивча сила"

15.15 Т/с "Морські дияволи"

16.10 Про�Ziкаве.ua

16.40 Т/с "Таємниці слідства"

17.35 Т/с "Опери: Хроніки

відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

19.55 Т/с "Убивча сила"

21.00 Т/с "Морські дияволи"

22.00 Спецрозслідування

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Х/ф "Інші 48 годин"

00.55 Спорт

01.00 Погода

01.05 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.35 Факти

03.05 Погода

03.15 Т/с "Бостонське

правосуддя"

04.05 Х/ф "Троянда та змія"

ICTV

06.05 Т/с "Грейс у вогні"

06.50 "Вікна — Новини"

07.00 "Бізнес+"

07.05 Т/с "Вона написала

вбивство"

08.00 "Вікна — Новини"

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Балада про

відважного лицаря Айвенго"

10.50 "Зіркове життя. Актори

однієї ролі"

11.50 "Нез'ясовно, але факт"

12.45 "Слідство вели. Вбивця з

бакенбардами"

13.40 "Документальний

детектив. Кривава неділя"

14.05 "Документальний

детектив. Ексцес виконавця"

14.40 Т/с "Кулагін та

Партнери"

15.10 Т/с "Комісар Рекс"

17.00 "У пошуках пригод"

18.00 "Вікна�Новини"

18.10 Т/с "Доктор Хаус"

19.10 "Моя правда. Олена

Проклова"

20.10 "Слідство вели. Справа

"Про полуничку"

21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери"

22.00 "Вікна�Новини"

22.20 Т/с "Доктор Хаус"

23.20 "Паралельний світ"

00.20 "Вікна — Спорт"

00.45 Т/с "Вона написала

вбивство"

01.40 "Дзвінок удачі"

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 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі"

13.30 М/с "Біллі боб�третя

дитина"

14.00 М/с "Сабріна�маленька

відьма"

14.30 М/с "Песик�захисник"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет"

15.30 М/с "Гидке каченя"

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом�2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

19.30 "Дом�2"

20.30 Вечірній мультик

21.00 "Звана вечеря"

22.00 "Вікна"

23.00 Баскетбол. Чемпіонат

УБЛ."Дніпро"�"Черкаські

мавпи"

01.00 "Дізнайся своє майбутнє"

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 7 VJ

ТОНІС

06.00 Клуб 700

06.25 Як це робиться?

06.40 "24 години"

06.55 "Погода"

07.10 "Сильні світу сього"

07.30 24 години. "Бізнес"

07.35 "24 години"

07.50 "Погода"

08.00 Хіт� парад диких тварин

09.00 Виклик дикій природі

10.00 Підводна одіссея Кусто

11.15 "Світські хроніки"

11.40 Як це робиться?

11.55 Служба розшуку дітей

12.10 Школа ремонту

13.00 Погляд в майбутнє

15.00 "Життя"

15.30 П'ятий вимір

16.20 Підводна одіссея Кусто

17.25 Хвилюючі моменти

18.30 "24 години"

18.40 "Сильні світу сього"

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Кордони

20.30 "24 години"

20.55 24 години. "Бізнес"

21.05 "Погода"

21.10 Хіт� парад диких тварин

22.10 П'ятий вимір

23.15 "24 години"

23.30 24 години. "Бізнес"

23.35 "Погода"

23.40 "Світські хроніки"

00.15 Телевікторина

03.35 Правда окопів

04.25 Зелена варта

04.50 "Світські хроніки"

05.05 "24 години"

05.20 "Погода"

05.35 Зелена варта

КИЇВ

06.00 "Ріпка�ТВ"

06.30 Музична програма

06.50 Міська варта

07.00 Новини

07.25 Як на долонях

07.30 Автофайли

07.40 Медицина з І.Трухачовою

07.50 Vip�стажер

08.20 Столиця

09.00 Новини

09.30 Телевікторина

11.00 Церква "Посольство

Боже"

11.30 Музична програма

12.00 Новини

12.15 Телевікторина

13.30 Вечірня кава

14.00 В гостях у Д.Гордона.

В.Толкунова

15.00 Новини

15.10 Т/с "Шторм"

16.05 Кубок Стелли Захарової

16.20 У центрі уваги

16.55 Бізнес�ситуація

17.00 Новини

17.15 Д/с "Медичні детективи"

18.00 Концерт "Бульвару 10

років"

19.00 Столиця

19.35 Дозвольте запитати

19.50 Т/с "Леді Мер"

20.45 Бізнес�ситуація

20.50 Міська варта

21.00 Новини

21.25 В гостях у Д.Гордона.

В.Толкунова

22.25 Четверта влада

23.00 Новини

23.20 Прес�ревю

23.25 Як на долонях

23.30 Медицина з І.Трухачовою

23.45 Вечірня кава

00.15 Музична програма

00.35 Chatrix

02.40 В гостях у Д.Гордона.

В.Толкунова

03.30 Новини

03.55 Прес�ревю

04.00 Четверта влада

04.30 Столиця

05.05 Вечірня кава

05.35 Мульти�буки

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода

09.40 "Знайдемо вихід" з Н.

Розинською

10.50 Служба розшуку дітей

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода

12.30 Кіно.ua

12.55 Служба розшуку дітей

13.05 Український вимір

13.30 Муз. ua

14.00 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

14.30 Темний силует

14.50 Ситуація

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода

15.40 Д/с "Це моя країна"

16.00 Т/с "Джин у домі"

16.25 Пазли

17.00 Д/ф "Морські мисливці"

17.50 Ситуація

18.00 Новини

18.20 Український вимір

18.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем*єр�ліга.

"Таврія"/Сімферополь/ —

"Металург"/Донецьк/

19.50 Діловий світ

21.00 Новини

21.30 Діловий світ

21.45 Світ спорту

22.00 Погода

22.10 Автоакадемія

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.40 Знак долі

03.40 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

04.05 Д/ф "Морські мисливці"

05.50 Ситуація

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові"

07.00 ТСН

07.05 М/с "Клуб Міккі�Мауса"

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз�2"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара"

11.25 Т/с "Циганське серце"

12.35 Т/с "Єрмолови"

13.40 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз�2"

14.40 Т/с "Район Мелроуз",

15.40 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

16.05 Т/с "Циганське серце"

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Повернення

Мухтара"

18.30 Т/с "Єрмолови"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"

21.20 Т/с "Маргоша"

22.25 "Наша russia"

23.00 Т/с "Секс і місто"

23.25 Х/ф "Останній

пропущений дзвінок"

01.40 Т/с "Маргоша"

02.50 Т/с "Секс і місто

03.15 Т/с "Дурдом"

04.55 Т/с "Вісім простих

правил"

ІНТЕР

06.30 "Гід країнами світу". Ріо�

де�Жанейро

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером"

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером"

09.00 Новини

09.10 Т/с " Я — охоронець"

10.00 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Вогонь кохання"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості". Равіолі з

м'ясом

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Мара"

15.00 Т/с "Терористка Іванова"

16.00 Т/с "Сліпий�3"

17.00 "Судові справи"

17.50 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 Док. проект "Хілери.

Чудеса зцілення"

01.40 "Подробиці"

02.10 Х/ф "Август Раш".

04.00 "Ключовий момент"

04.40 "Знак якості"

05.20 "Гід країнами світу". Ріо�

де�Жанейро

05.45 М/с "Астро Бой�2"

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Служба розшуку дітей

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі"

09.00 Х/ф "Весільна

лихоманка"

11.00 Т/с "Кадети"

12.05 Т/с "Колобков справжній

полковник"

12.55 Т/с "Друзі"

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії"

14.05 М/с "Бетмен"

14.25 М/с "Підлітки�титани"

14.50 Teen Time

14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр"

15.40 Т/с "Друзі"

16.20 Teen Time

16.25 Т/с "Ранетки"

17.15 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

18.05 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.15 Т/с "Ранетки"

21.10 Т/с "Щасливі разом"

22.05 Тільки правда

23.05 Х/ф "Особливості

національної риболовлі"

01.10 Репортер

01.25 Спортрепортер

01.30 Погода

01.40 Т/с "Крапка Джи"

02.00 Зона ночі Культура

02.05 Українці Надія

02.55 Зона ночі Культура

03.00 Українська художня

школа

03.30 Школа спектралізму

03.55 Зона ночі

04.00 Невідома Україна

05.55 Зона ночі

ICTV

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Факти

06.15 Ділові факти

06.20 Погода

06.30 300 сек/год

06.35 М/с "Світ Текса Ейворі"

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 "Опери: Хроніки

відділу убивств"

10.15 Т/с "Леся+Рома"

10.50 Про�Ziкаве.ua

11.30 Т/с "Таємниці слідства"

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.10 Т/с "Час Волкова"

14.10 Т/с "Убивча сила"

15.15 Т/с "Морські дияволи"

16.05 Про�Ziкаве.ua

16.40 Х/ф "Вічно молодий"

18.45 Факти. Вечір

19.10 Добрі новини з Оленою

Фроляк

19.15 Спорт

19.25 Надзвичайні новини

19.55 Т/с "Убивча сила"

21.05 Максимум в Україні

21.45 Ти не повіриш!

22.45 Факти. Підсумок дня

23.00 Голі та смішні

00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду

00.40 Спорт

00.50 Погода

00.55 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.25 Факти

02.55 Погода

03.00 Х/ф "Шляховий

обхідник"

05.20 Х/ф "Ідемо під воду"

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні"

06.50 "Вікна — Новини"

07.00 "Бізнес+"

07.05 Т/с "Вона написала

вбивство"

08.00 "Вікна — Новини"

08.10 "Бізнес+"

08.15 Х/ф "Де знаходиться

нофелет?"

10.40 "Моя правда. Олена

Проклова"

11.40 "Нез'ясовно, але факт"

12.50 "Слідство вели. Справа

"Про полуничку"

13.50 "Документальний

детектив. Старики�розбійники"

14.30 Т/с "Кулагін та

Партнери"

15.00 Т/с "Комісар Рекс"

16.55 "ВусоЛапоХвіст"

18.00 "Вікна�Новини"

18.10 Х/ф "Біле сонце пустелі"

20.00 "Ну каково!" концерт Ю.

Гальцева та Г. Вєтрова

22.00 "Вікна�Новини"

22.20 Х/ф "Справжня

Маккой".

00.30 "Вікна — Спорт"

00.55 Т/с "Вона написала

вбивство"

01.50 "Дзвінок удачі"

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 "Ціна кохання"

13.00 М/с "Майстри дуелі"

13.30 М/с "Біллі Боб�третя

дитина"

14.00 М/с "Сабріна�маленька

відьма"

14.30 М/с "Песик�захисник"

15.00 М/с "Інспектор Гаджет"

15.30 М/с "Гидке каченя"

16.00 "Єралаш"

17.00 "Дом�2"

18.00 З колекції улюблених

мультфільмів

18.30 "Ціна кохання"

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 "Дізнайся своє майбутнє"

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 Як це робиться?

06.40 "24 години"

06.55 "Погода"

07.10 "Сильні світу сього"

07.30 24 години. "Бізнес"

07.35 "24 години"

07.50 "Погода"

08.00 Хіт� парад диких тварин

09.00 Виклик дикій природі

10.00 Сім'я від "А" до "Я"

10.30 П'ятий вимір

11.15 "Світські хроніки"

11.40 Як це робиться?

12.10 Школа ремонту

13.00 Погляд в майбутнє

15.00 "Життя"

15.30 П'ятий вимір

16.20 Підводна одіссея Кусто

17.25 Хвилюючі моменти

18.30 "24 години"

18.40 "Сильні світу сього"

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Кордони

20.30"Головне питання"

20.55 24 години. "Бізнес"

21.05 "Погода"

21.10 Хіт� парад диких тварин

22.10 П'ятий вимір

23.15 "24 години"

23.30 24 години. "Бізнес"

23.35 "Погода"

23.40 "Світські хроніки"

00.15 Телевікторина

03.35 Правда окопів

04.25 Зелена варта

04.50 "Світські хроніки"

05.05 "24 години"

05.20 "Погода"

05.35 Зелена варта

П’ЯТНИЦЯ
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КИЇВ

06.00 "Ріпка�ТВ"

06.30 Музична програма

06.50 Міська варта

07.00 Новини

07.25 Як на долонях

07.30 ТОП�10

07.40 Економічний вісник

07.50 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою

08.20 Столиця

09.00 Новини

09.25 У центрі уваги

10.00 Медичні детективи

10.30 Четверта влада

11.00 Церква "Посольство

Боже"

11.30 Музична програма

12.00 Новини

12.15 Телевікторина

13.30 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат"

14.00 Розширене засідання

виконавчого органу Київради

15.00 Новини

15.10 Т/с "Шторм"

16.05 Кубок Стелли Захарової

16.20 У центрі уваги

16.55 Бізнес�ситуація

17.00 Новини

17.15 Д/с "Медичні детективи"

17.50 ТОП�10

18.00 Вдала кар'єра

18.40 Дозвольте запитати

19.00 "Час мера"

19.50 Т/с "Леді Мер"

20.45 Бізнес�ситуація

20.50 Міська варта

21.00 Новини

21.25 Бізнес�ситуація

21.55 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат"

22.25 Четверта влада

23.00 Новини

23.20 Прес�ревю

23.25 Як на долонях

23.30 ТОП�10

23.45 Вечірня кава

00.15 Музична програма

00.35 Chatrix

02.40 Нарада в КМДА

03.30 Новини

03.55 Прес�ревю

04.00 Четверта влада

04.30 Вдала кар'єра

05.05 Вечірня кава

05.35 Х/ф "Антон Іванович

сердиться"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Прес�анонс

09.15 Погода

09.20 Доки батьки сплять

09.30 Д/с "Нові святилища"

10.00 Хто в домі хазяїн?

10.30 Експерти дозвілля

11.00 Вихідні по�українськи

11.25 Weekend на колесах

11.55 Кордон держави

12.15 Погода

12.25 Парламент

13.15 Наша пісня

13.55 Погода

14.05 Д/ф "Чернівці. Троянди,

джаз та віники"

14.35 Книга.ua

15.20 Кіно.ua

15.55 Футбол. Чемпіонат

України.Прем*єр�ліга. ФК

"Львів" /Львів/ —

"Металург"/Запоріжжя/

18.00 Погода

18.05 Ювілейний вечір

А.Маренич

19.20 Герої спортивного року

21.00 Новини

21.20 Світ спорту

21.35 Погода

21.45 Фольк�music

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Знак долі

03.20 Автоакадемія

03.45 Д/с "Нові святилища"

04.15 Біатлон. Кубок світу.

Гонка переслідування ( чол.,

жін.)

05.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.30 "Подорож у минуле"

07.00 "Без табу"

07.55 "Караоке на Майдані"

09.05 "Хто там?"

10.15 М/с "Мої друзі Тигрик та

Вінні"

10.40 Мультфільм "Улюблений

прибулець"

11.20 Мультфільм "Братик

ведмедик"

12.50 "Світське життя"

13.50 Концерт М. Задорнова.

"Барабасики�нетатупеди"

16.10 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

17.35 Х/ф "Мимра"

19.30 ТСН

20.00 "Танцюю для тебе — 2"

23.15 Х/ф "Попутник"

01.00 "Наша russia"

01.20 Х/ф "Останній

пропущений дзвінок"

03.05 Т/с "Дурдом"

04.45 Х/ф "Попутник"

ІНТЕР

06.20 Док. проект "Хто убив

Олександра Великого?"

07.10 "Свобода на Інтері"

10.10 "У Городку". Дайджест

10.50 Кулінарне шоу "Картата

потата"

11.30 "Квадратний метр"

12.20 Т/с "І все�таки я

кохаю..."

16.20 "Найрозумніший"

18.00 "Позаочі". О. Сумська

18.50 Т/с "Сільська комедія"

20.00 "Подробиці"

20.30 Концерт М. Задорного

"Антикризовий"

23.00 Д/ф "Фотогорафія з

Кличко"

00.00 Бокс. Віталій Кличкок �

Хуан Карлос Гомес

01.10 Бокс. В. Устинов �М.

Педюра

01.50 "Подробиці"

02.20 Док. проект "Хто убив

Олександра Великого?"

03.00 Кулінарне шоу "Картата

потата"

03.40 М/с "Астро Бой�2"

04.40 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 Х/ф "Уолл�стріт"

07.55 Х/ф "Зевс і Роксана"

09.40 Будинок закритий на

ремонт

10.35 Зоряні драми

11.20 Інтуїція

12.15 Х/ф "Її кращий пас"

14.10 Х/ф "Попелюшка�

суперзірка"

16.00 Х/ф "Особливості

національної риболовлі"

18.00 Х/ф "Служителі закону". 

20.15 Х/ф "Жінка�кішка".

22.05 Хто проти блондинок?

23.15 Спортрепортер

23.20 Х/ф "Домініон.

Передісторія диявола, що

виганяє"

01.35 Зона ночі Культура

01.40 Українці Любов

02.35 Зона ночі Культура

02.40 Зима надії

03.05 Зона ночі

03.10 Невідома Україна

05.00 Зона ночі

ICTV

06.35 Факти

06.50 Погода

06.55 Автопарк. Парк

автомобільного періоду

07.30 Погода

07.35 Т/с "Примадона"

10.30 Т/с "Леся+Рома"

11.15 Анекдоти по�українськи

11.35 Квартирне питання

12.45 Факти. День

12.55 Спорт

13.00 Життя без правил

13.25 Т/с "Убивча сила"

14.30 Х/ф "Хлопчик із кальцію"

16.25 Х/ф "Шахраї"

18.45 Факти. Підсумок дня

18.55 Спорт

19.00 Х/ф "День "Д"

20.50 Х/ф "Шосе смерті"

22.35 Х/ф "Дев'ята брама"

01.25 "Грошовий дощ".

Інтерактив

02.55 Кримінальні історії

03.20 Х/ф "Волоцюга"

СТБ

05.20 Маргарита Назарова.

Королева тигрів

06.05 "Наші улюблені

мультфільми"

07.25 "Еники�беники"

08.00 "У пошуках пригод"

09.00 "Їмо вдома"

10.05 "ВусоЛапоХвіст"

10.45 "Наші улюблені

мультфільми"

12.50 "Юрмаліна�2004"

14.00 "Ну каково!" Концерт Ю.

Гальцева та Г. Вєтрова

16.00 Х/ф "Фантомас

розлютився"

18.00 "Неймовірні історії

кохання"

19.00 Х/ф "Біле сонце пустелі"

20.50 "Біле сонце пустелі".

Невідома версія"

21.50 "Зіркове життя. Актори

однієї ролі"

22.55 "Моя правда. Олена

Проклова"

23.55 "Нез'ясовно, але факт"

00.55 Х/ф "Мій найкращий

коханець".

02.50 "Дзвінок удачі"

ТЕТ

06.30 Дивись!

07.00 Ранковий мультик

07.30 Дом�2

08.30 Програма для дітей

"Марві Хамер"

09.00 Ретро�мультик

9.30 "Ключі від форту Буайяр"

11.30 Дивись!

12.00 "Танці без правил"

13.00 "Заборонена зона"

14.00 "Єралаш"

15.00 "Наші рекорди"

16.00 М/с "Лабораторія

Декстера"

17.00 "Фактор страху"

18.00 Футбол. Прем'єр�ліга.

"Дніпро"�"Карпати"

20.00 "Дом�2"

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 "Дізнайся своє майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Спецпроект

06.20 Як це робиться?

06.50 "Погода"

07.00 Спецпроект

07.30 Хвилюючі моменти

09.00 Сім'я від "А" до "Я"

10.00 Школа ремонту

11.00 За сім морів

11.30 Хроніки крокодила

12.00 "Розповідь про землю

Сибірську"

13.55 Х/ф "Королева Болівуду"

15.35 Сильні світу сього

15.50 Досконала змія

16.55 Великий порятунок

тварин

17.55 Земний репортаж

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Атака жуків

22.10 Стіна смерті

23.15 "24 години. Світ"

23.35 Спецпроект

00.15 Телевікторина

03.35 Йорданія

04.25 Сирія

04.50 Ліван

05.15 Зелена варта

05.40 Сильні світу сього

КИЇВ

07.00 Новини

07.20 "Час мера"

08.25 Досягти мети

08.45 Про сім'ю

09.00 Економічний вісник

09.30 Д/с "Столиці світу"

10.05 Як на долонях

10.15 Дім живих історій

10.50 ТОП�10

11.00 Дитяча музична програма

"TV Start"

11.30 Сім'я від А до Я

12.00 "Кубок мера"

16.00 Концерт "Бульвару 10

років"

17.00 Церемонія вручення

премії "Людина року�2008"

21.00 Новини�тижневик

21.30 Бізнес�ситуація

22.10 Х/ф "Подвиг розвідника"

00.00 Полігон

00.35 Концерт "Бульвару 10

років"

01.25 Х/ф "Антон Іванович

сердиться"

02.50 Новини�тижневик

03.20 Бізнес�ситуація

03.55 Досягти мети

04.25 Д/с "Столиці світу"

05.00 Мульти�буки

05.25 Х/ф "Подвиг розвідника"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода

09.15 Доки батьки сплять

09.25 Підсумочки

09.35 Антивірус для дітей

09.55 Крок до зірок

10.25 Служба розшуку дітей

10.30 Нова армія

11.00 Муз. ua

11.30 Стильна штучка

11.55 Погода

12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

12.35 Здоров'я

13.30 Телевізійний журнал

"Околиця"

13.55 Погода

14.05 Аудієнція

14.35 Благовісник

15.05 Д/ф "Володар клімату"

15.55 Футбол. Чемпіонат

України.Прем’єр�ліга.

ФК"Харків" /Харків/ —

"Кривбас"/Кривий Ріг/

18.00 Діловий світ. Тиждень

18.40 КВК�2008. Вища ліга.

Фінал

21.00 "Культурний фронт"

21.25 Д/ф "Фіалка терору"

22.15 Наш футбол

22.55 Трійка, Кено,Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Знак долі

03.20 Біатлон. Кубок світу. Мас�

старт (чол.,жін.)

04.50 Д/ф "Чернівці. троянди,

джаз та віники"

05.20 Аудієнція

05.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.05 Х/ф "Пригоди маленького

індіанця"

08.20 Мультфільм "Улюблений

прибулець"

08.45 "ТБ�шоп"

09.00 "Лото�забава"

10.00 Т/с "Не краса по�

американськи"

11.00 "Караоке на Майдані"

12.00 Х/ф "Мимра"

13.50 "Катастрофи"

14.30 "Танцюю для тебе — 2"

17.45 Х/ф "Надія як свідчення

життя"

19.30 ТСН

20.20 Х/ф "Надія як свідчення

життя"

22.25 "Світське життя"

23.25 Х/ф "Сукіякі вестерн

джанґо"

01.35 Т/с "Дурдом"

04.05 Х/ф "Сукіякі вестерн

джанґо"

05.40 "Катастрофи"

04.50 Х/ф "Махараджа"

07.50 Д/ф "Фотогорафія з

Кличко"

08.50 Бокс. Віталій Кличко�

Хуан Карлос Гомес

10.00 "Україно, вставай!"

10.30 Х/ф "Світе мій"

12.10 Х/ф "Любов і страхи

Марії"

14.00 До ювілею В. Леонтьєва

"Головний концерт життя"

16.20 "Вечірній квартал"

18.10 Х/ф "Чорта з два"

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Сорокап"ятка"

22.40 Х/ф "Останній

імператор".

01.30 "Подробиці тижня"

02.20 Х/ф "Махараджа"

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф "Одного

божевільного літа"

06.10 Х/ф "Її кращий пас"

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в лікаря

08.30 Руйнівники міфів�4

09.30 Х/ф "Скубі Ду. Монстри

на волі"

11.05 Х/ф "Попелюшка�

суперзірка"

12.55 Шоуманія

13.30 Ексклюзив

14.10 Аналіз крові

14.45 Зоряні драми

15.35 Info�шок

16.30 Т/с "Щасливі разом"

16.55 Х/ф "Дублери"

19.10 Х/ф "V значить вендета". 

21.30 Хто проти блондинок?

22.35 Шоу "Файна Юкрайна"

23.10 Камеді клаб

00.00 Спортрепортер

00.05 Х/ф "Убивця"

02.05 Зона ночі Культура

02.10 Джерела Вітчизни

02.20 Братіє і дружино

02.35 За литовської доби

02.50 Дике поле

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Виховуючи на

прекрасному

03.20 Золоте намисто України

04.00 Зона ночі

04.05 Невідома Україна

06.00 Зона ночі

ICTV

06.20 Факти

06.35 Погода

06.45 Т/с "Альф"

07.10 Погода

07.15 Т/с "Загублені"

09.00 Квартирне питання

10.00 Ти не повіриш!

10.55 Козирне життя

11.25 Чудо�люди

12.00 12 найкращих шахраїв

України

12.45 Факти. Світ

12.55 Спорт

13.00 Спецрозслідування

13.25 Т/с "Мисливці за

старовиною"

14.20 Х/ф "Клятва"

16.55 Х/ф "День "Д"

18.45 Факти тижня

19.25 Спорт

19.30 Х/ф "Непереможний"

00.00 Х/ф "Щасливі числа"

01.50 "Грошовий дощ".

Інтерактив

03.20 Кримінальні історії

03.45 Х/ф "Проект "Х"

СТБ

05.35 "Перерване танго.

Людмила Пахомова та

Александр Горшков"

06.20 "Наші улюблені

мультфільми"

08.00 "У пошуках пригод"

09.00 "Їмо вдома"

10.45 Х/ф "Баламут"

12.20 "Нез'ясовно, але факт"

13.20 "В пошуках істини.

Український Дракула"

14.00 "В пошуках істини.

Міледі. Чорна графиня Криму"

14.40 "Слідство вели. Владика

Кубанський"

15.30 "Документальний

детектив. Чиста афера"

16.00 "Правила життя.

Продукти�мутанти"

17.00 "За Вікнами"

18.00 "Паралельний світ"

19.00 "Битва екстрасенсів"

20.00 Х/ф "А я кохаю

одруженого"

22.05 Х/ф "Квартет для двох"

00.05 "Неймовірні історії

кохання"

01.05 Х/ф "Сімь старих та одна

дівчина"

ТЕТ

06.30 "Дивись!"

07.00 Ранковий мультик

07.30 "Дом�2"

08.30 Програма для дітей

"Пустотливі пальчики"

09.00 Ретро�мультик

09.30 М/с "Король"

10.30 "Фактор страху".

Російська версія

11.30 "Дивись!"

12.00 "Заборонена зона"

13.00 Баскетбол.Чемпіонат

УБЛ. "Говерла"�"Одеса"

15.00 "Випробування вірності"

15.30 "Ключі від форта Буайяр"

18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє"

18.30 "Фактор страху".

Російська версія

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 "Берсерк"

00.30 "Дізнайся своє майбутнє"

01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 7 VJ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00,

06.00 Сьоме небо

ТОНІС

06.00 Як це робиться?

06.30 Хроніки крокодила

06.55 Спецпроект

07.25 Сильні світу сього

07.40 Зелена варта

08.10 "24 години. Світ"

08.30 За сім морів

09.00 Виклик дикій природі

10.00 Школа ремонту

10.40 "Розповідь про землю

Сибірську"

12.35 Х/ф "Королева Болівуду"

14.20 Атака жуків

16.30 Трансмісія

17.00 Великий порятунок

тварин

18.00 Земний репортаж

19.00 Виклик дикій природі

20.00 Атака жуків

22.00 Досконала змія

23.00 Сильні світу сього

23.20 Зелена варта

23.45 Спецпроект

00.15 Телевікторина

03.40 Козацтво

05.20 Сильні світу сього

05.35 Зелена варта

КИЇВ

07.00 Новини�тижневик

07.30 Музична програма

08.00 Д/с "Столиці світу"

08.30 Концерт "Бульвару 10

років"

09.20 Сам про себе

10.20 "Шиканемо"

11.15 Музична програма

11.45 Клуб Суперкниги

12.05 Церква "Посольство

Боже"

12.30 Золотий гусак

13.05 Vip�стажер

13.30 "Зіркою серіалу буду я"

14.30 Вдала кар'єра

15.20 Навчайся з нами

15.30 Корисна розмова

15.40 Як на долонях

15.50 Кубок Стелли Захарової

16.05 Мульти�буки

16.30 Концерт А.Матвійчука

"Полустанок любові"

19.20 "Студента потрібно

любити"

20.30 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою

21.00 "По суті"

21.30 Новини�спорт�тижневик

22.00 Х/ф "Свинарка та пастух"

23.40 Золотий гусак

00.15 "Студента потрібно

любити"

01.25 "Зіркою серіалу буду я"

02.25 "По суті"

02.55 Vip�стажер

03.20 Х/ф "Свинарка та пастух"

04.55 Мульти�буки

05.15 Шиканемо

СУБОТА

21 березня

НЕДІЛЯ

22 березня
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №26/2 ВІД 03. О3. 2009

БІ міста
Благоустрій

Про проведення
двомісячника санітарної 

весняної очистки
та благоустрою м. Боярка

Керуючись пп.. 6,7 п. а) ч. 1 ст.
ЗО Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", відпо�
відно Правил благоустрою, затвер�
джених рішенням Боярської міської
ради від 30.11.2006 р. № 08/356, з
метою посилення відповідальності
керівників комунальних служб за
виконання обсягів робіт, —

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Провести весняний двомісяч�
ник благоустрою та поліпшення сані�
тарного стану території м. Боярка у
термін з 16 березня до 22 травня
2009 р.

2. Затвердити штаб координації
робіт з проведення весняного двомі�
сячника з благоустрою міста згідно
додатку №1.

3. Затвердити заходи проведення
весняного двомісячника з благоу�
строю міста згідно  додатку №2.

4. Відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету виділити
кошти на проведення двомісячника з
благоустрою, передбачені бюджетом
міста на 2009 рік.

5. 21, 28 березня та 4, 11, 25
квітня 2009 року провести суботни�
ки для всіх жителів міста, залучити
громадські організації, релігійні гро�
мади, підприємців.

5. Кожної п'ятниці о 14.00 про�
водити засідання штабу координації
робіт весняного двомісячника з бла�
гоустрою та санітарної очистки
міста.

6. Підсумки проведення весняно�
го двомісячника розглянути на засі�
данні виконкому в травні 2009 р.

7. Контроль за виконанням дано�
го рішення покласти на заступника
міського голови А. К. Тахтарбаєва.

Міський голова
Т.Г.Добрівський

Додаток № 1
ШТАБ
координації робіт весняного

двомісячника з благоустрою та
поліпшення санітарного стану
міста.

1. Голова штабу — Тахтарбаєв
Анатолій Каримович.

2. Заступник голови штабу —
Євлашевська Ніна Володимирівна,
майстер з благоустрою КП
"БГВУЖКГ".

3. Секретар штабу — Томін Кате�
рина Никифорівна, майстер КП
"БГВУЖКГ".

Члени штабу:
1. Білан Володимир Валерійо�

вич — зав. відділення РайСЕС;
2. Давиденко Микола Іванович�

начальник КП "БГВУЖК";
3. Павліченко Галина Андріївна

— в.о. директора КП "Боярка�Водо�
канал";

4. Кухарець Віктор Анатолійович
— заступник начальника Києво�
Святошинського ВУЖКГ.

5. Мурдій Віталій Олександро�
вич — заступник начальника КП
"ГВУЖКГ".

6. Бриль Ірина Іванівна — голов�
ний спеціаліст з комунальних питань
Боярської міської ради.

Додаток № 2
ЗАХОДИ
з проведення двомісячника сані�

тарної очистки та благоустрою
території міста Боярка

1. Затвердити міський штаб з
організації та проведенню двомісяч�
ника санітарної очистки та благоу�
строю території міста Боярка.

2. Закріпити за керівниками під�
приємств всіх форм власності приле�
глі території, майдани, вулиці, місця
громадського користування та відпо�
чинку згідно розробленої схеми та
зобов'язати підприємства впорядку�
вати закріплені території.

3. Провести загальноміські субот�
ники з впорядкування парків міста.

4. Закріпити пам'ятники міста та
прилеглі до них території, з метою

приведення їх в належний санітар�
ний стан, за громадськими організа�
ціями міста.

5. Провести збори керівників під�
приємств з метою інформування про
заходи з проведення двомісячника
санітарної очистки та благоустрою
території міста Боярка та згоди під�
приємців щодо участі в цих заходах.

6. Зобов'язати садові товариства
впорядкувати прилеглі території.

7. Зобов'язати мешканців при�
ватного сектору впорядкувати
подвір’я та прилеглі території.

8. Житловим кооперативам орга�
нізувати та провести суботники з
впорядкування прилеглих до будин�
ків території, підрізання дерев,
кущів, побілки бордюрів, озеленен�
ня прибудинкових територій.

9. В рамках двомісячника прове�
сти конкурси:

� краще приватне подвір’я;
� кращий двірник;
� будинок зразкового санітарного

стану. 
10. КП "Боярка�Водоканал":
� провести благоустрій територій,

прилеглих до виробничих баз;
� станцій водозабору, КНС, очис�

них споруд;
� облаштування та благоустрій

артсвердловин;
� відновити дорожнє покриття в

місцях проведення ремонтних робіт
на мережах водозабезпечення та
водовідведення;

� провести благоустрій території
біля адмінбудови по вул. Білого�
родська;

11 .Боярському ГВУЖКГ:
� організувати прибирання при�

будинкових територій двірниками;
� санітарне чищення закріплених

вулиць;
� вивезення сміття з приватного

сектору;
� демонтаж рекламних щитів на

МАФ, встановлених без дозволу;
� відновлення дорожнього

покриття в місцях проведення
земельних робіт на мережах тепло�
забезпечення;

� своєчасно проводити рекон�
струкцію, ремонт та утримувати в
належному стані всі вулиці, дороги,
шляхопроводи, переходи, технічні
засоби регулювання дорожнього
руху, зовнішнього освітлення, водо�
постачання і водовідведення;

� зберігати діючі та створювати
нові об'єкти зеленого будівництва з
урахуванням вимог ландшафтної
архітектури та садово�паркового
мистецтва, максимально зберігати
зелені насадження;

� проводити будівництво та утри�
мувати в належному стані спортивні
споруди для мешканців мікрорайо�
нів та у подвір'ях;

� своєчасно проводити заходи
щодо підготовки житлового фонду,
об'єктів житлово�комунального гос�
подарства і соціальної сфери до
сезонної експлуатації;

� забезпечити утримання терито�
рій та об'єктів міської інфраструкту�
ри, в тому числі меморіалів, братсь�
ких могил і кладовищ у зразковому
технічному і санітарному стані;

� забезпечити наявність та
належний технічній стан будинко�
вих номерних знаків, будинкових
ліхтарів, під'їздів;

� утримувати в належному тех�
нічному стані дошки оголошень на
будинках та своєчасно проводити їх
ремонт;

� забезпечити встановлення
дошок для оголошення біля кожного
житлового будинку, ЖЕКу;

12. Києво�Святошинському
ВУЖКГ:

� вивезення стихійних сміттєзва�
лищ;

� вивезення сміття з кладовищ по
вул. Лікарняній та Шевченка;

� завезення чорнозему, піску на
всі кладовища міста;

� прийом сміття з приватного сек�
тору під час проведення двомісячни�
ка санітарної очистки та благоу�
строю території міста Боярка.

13. Забезпечити участь школярів
та освітян у заходах з проведення
двомісячника.

З початку 2009 року співробітниками ГО "Бояр�
ська Варта" складено 54 адміністративні протоколи
на протиправні дії громадян, а саме:

1. За порушення правил благоустрою міста про�
токоли складені на:

� Щігльову Н.М., м. Боярка, магазин "Дев'ятий
Вал", вул. Хрещатик;

� Шевчук О.В., м. Боярка, вул. Хрещатик, 2�а;
� Антонову А.М., м. Боярка, вул.Садова,3,

магазин "Суперціни";
� Старовойт Л.П., м. Боярка, вул. Садова, 3,

магазин "Квіти";
� Ольшанську С.І., м. Боярка, вул. Білогородсь�

ка, 45;
� Маковійчук Г.І., м. Боярка, вул. Кібенка;
� Явон М.І., м. Боярка, вул. Жовтнева, кафе

"Тройка";
� Карась В.І., м. Боярка, вул. Білогородсь�

ка, 96;
� Дачієва В.А., м. Боярка, вул. Хрещатик,

"Салон�магазин будівельних матеріалів";
� Плаксицького А.М., м. Боярка, вул. Молодіж�

на,5, стадіон "Зеніт";
� Ткач І.С., м. Боярка, вул. Білогородська, 90;
� Бутузову Н.В., м. Боярка, вул. Білогородська,

132;
� Алексейчук В.Д., м. Боярка, вул. Б. Хмель�

ницького, 82;
� Тистол В.П., м. Боярка, вул. Хрещатик;
� Сапак С.В., м. Боярка, вул. Пушкіна, 27/16;
� Лавренюк С.Р., м. Боярка, вул.Л. Україн�

ки, 71;
� Острауцького В.І., м. Боярка, вул Пастерна�

ка, 19, кв. 1;
� Крикливого В.В., м. Боярка, вул. Пастер�

нака, 21;
� Огієнко С.Д., м. Боярка, вул. Пастернака, 12;
� Шудрак Г.П., м. Боярка, вул. Пастернака, 48;
� Подлесних В.М., м. Боярка, вул. Пастернака,

20, кв.2;

НА ПОСТУ "БОЯРСЬКА ВАРТА"
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ПЕРЕПОВНЕНІ КОНТЕЙНЕРИ, ЧИ ДОГОВОРИ НА ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ?
Переповнені контейнери

для сміття біля багатоповер�
хових будинків, вщент засмі�
чені лісосмуги, узбіччя доріг,
парки та інші зелені зони.
Пакети зі сміттям, немов кві�
точки, "проростають" посеред
вулиць тільки�но зійде сніг.

Чимало зусиль "доклада�
ють" до цього жителі приват�
ного сектору. Чому саме
вони? І чому лише останніми
роками цьому питанню при�
діляється так багато уваги?

Раніше, років 10 тому,
жителі приватного сектору
договорів з ЖКГ на вивезен�
ня сміття не укладали. Куди
ж його дівали? А туди ж: у ті
ж самі лісосмуги, парки, на
узбіччя доріг. Ті, хто відпові�
дальні й дбайливі — спалю�
вали у себе на подвір'ї все, що
горить, а інше — закопували
в кінці городу: щось перег�
ниє, щось з часом потліє.

Але ж все — до пори, до
часу. Переповнилася вже
"скарбничка".

Тепер всі хочуть мати у
дворах альтанку, баньку,

просто зону відпочинку з кві�
тами та зеленою газонною
травичкою. Про те, щоб
закопати сміття в кінці горо�
ду — не може бути й мови!

Люди підвищують рі�
вень  культури,
але, що стос�
ується сміття,
то якось не
так, непра�
вильно. Будую�
чи гарні будин�
ки, засаджую�
чи подвір'я
квітами, оздо�
блюючи фон�
танами та ін�
шими руко�
творними витво�
рами, збирати увечері сміття
і везти автомобілем його до
лісу, — погодьтесь, якось
незрозуміло. Про яку культу�
ру можна говорити?

Якщо, наприклад, поча�
тувати деякий час біля бага�
топоверхового будинку,
можна побачити людей, які,
не проживаючи у цій самій
багатоповерхівці, викида�

ють сміття зі своїх дворів у
контейнери. На питання:
“Чому?” — відповідають по�
різному. На кшталт: "Я
лише один пакетик у місяць"
або ж "Живу поряд, чому ж

не скористатися контейне�
ром?", чи "Я ж краще вики�
ну сюди, ніж у ліс понесу,
правда?". Вдаємось до
любих хитрощів, аби тільки
не укладати угоди і не плати�
ти за вивезення сміття. Але
ж, шановні, мешканці тих
багатоповерхівок, куди ви
тишком�нишком носите
сміття, щомісяця сплачують

рахунки за вивезення того ж
таки сміття.

Чимало є вулиць у місті,
де щотижня, певного дня
майже біля кожного приват�
ного будинку стоять пакети

зі сміттям і чека�
ють, доки їх
заберуть праців�
ники ВУ ЖКГ
( н а п р и к л а д ,
вул. Шевченка,
Б.Хмельниць�
кого, Хрещатик
та інші). Просто
люди уклали
договір на виве�
зення сміття, і
тим самим под�

бали не лише про
себе та своє подвір'я, а й про
все місто, парки, ліси, і вза�
галі про екологію. А як би
було добре, коли б кожен
мешканець нашого міста
саме так вирішував питання
зі сміттям.

Плата за вивезення сміт�
тя складає 4 грн. 81 коп. з
однієї людини, яка прописа�
на в будинку. Працівники

Києво�Святошинського ВУ
ЖКГ (вул. Матросова, 11,
тел.: 35�269) укладають
договір з особою і надають
квитанцію для сплати. Від�
повідно до складеного графі�
ка працівники здійснюють
виїзди за сформованою
базою даних згідно укладе�
них договорів. За графіком
спеціальні автомобілі виво�
зять сміття із приватного
сектору, вам лише необхідно
виставляти пакети зі сміттям
біля свого паркану. Нічого
складного, і плата досить
доступна. Тож чому саме
зараз, під час місячника з
благоустрою, перед Велико�
дніми святами не полегшити
собі життя? Припинити
думати�мудрувати куди цього
разу викинути сміття, а про�
сто подзвонити і укласти дого�
вір. Шановні боярчани —
мешканці приватного секто�
ру! Зрозумійте, що наше
місто має бути охайним і
чистим, гарно виглядати.

Марина Смірнова

Весна! Душа бажає пре�
красного і хочеться, щоб
усе навколо відповідало
цьому стану. Як зробити
наше місто красивішим?
Про це ми запитали дітей,
адже їхніми вустами,
кажуть, промовляє істина.

Кулієва Настя, учениця 
4�а класу ЗОШ №5. "Для
цього необхідно посадити
багато квітів, і щоб було чисто
біля кожного двору. В парку
треба поставити лавки, щоб

можна було милуватись при�
родою, і урни, щоб люди не
розкидали сміття. Я завжди
приймаю участь у місячниках
благоустрою, щоб у нашому
місті було чисто. Люблю гуля�
ти в парку Шевченка, тому і
прибираю там".

Альоша, 4роки: "Треба
не ображати дерева і квіти і
прибрати грязюку, щоб при�
рода не смерділа".

Альона, 4 роки: "Щоб
було красиво, треба на дере�
вах розвісити іграшки!"

Катя: "Красиво, коли
скрізь багато�багато квітів і
чисто!"

ІСТИНА ВУСТАМИ ДІТЕЙ

НННН аааа сссс тттт яяяя Альоша КККК аааатттт яяяя

ААААлллл ьььь оооо нннн аааа

БІ міста
Проблеми

ШАНОВНИЙ ЯРОСЛАВЕ ВІКТОРОВИЧУ!
11 березня 2009 р.

Боярський міський
голова Т.Г. Добрів�
ський листом за 
№02�10/438 звернув�
ся до голови Києво�
Святошинської рай�
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
Добрянського Я.В. з
проханням допомогти
вирішити гостру для
м. Боярка проблему.

Цим листом вико�
навчий комітет Бояр�
ської міської ради повідо�
мляє про надзвичайний
стан, який склався у м.
Боярка з приводу поховань.

На даний час існуюче
міське кладовище може
здійснювати поховання
тільки жителів м. Боярка.
При існуючому рівні смерт�
ності — 40 жителів міста
щомісяця, Боярське кладо�
вище зможе функціонувати
близько півроку.

Слід зазначити, що ще за
часів радянської влади на
території Боярських міських
кладовищ і по теперішній
час здійснюється поховання
тіл невстановлених осіб
(бомжів, приблизно від 5 до
10 осіб щотижня), які знай�
дені в межах Києво�Свято�
шинського р�ну і доставлені
до моргу Боярської районної
лікарні.

Чисельність померлих
щомісяця жителів м. Бояр�
ка приблизно дорівнює кіль�
кості померлих невстано�
влених осіб, які знайдені в

межах Києво�Святошинсь�
кого району.

Боярська міська рада
повідомляє про припинення
поховань невстановлених
осіб, які знайдені за межами
м. Боярка з 01.05.09р.

Одночасно порушуємо
клопотання про вирішення
питання районною держад�
міністрацію щодо похован�
ня тіл невстановлених осіб,
знайдених в межах Києво�
Святошинського району,
шляхом видання розпоря�
дження, яким зобов'язати
ритуальні служби міст та
сіл Києво�Святошинського
району здійснювати похо�
вання невстановлених осіб
на кладовищах міст та сіл,
на території яких було
знайдено тіло невстановле�
ної особи, або здійснити
викуп паїв в межах сільсь�
кої ради с. Тарасівка для
даних потреб.

Міський голова Т.Г.
Добрівський
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БІ життя
Культурне

20 лютого в Дмитрів�
ському будинку культури
відбулася подія, якої з
нетерпінням чекав чи не
цілий рік весь район: Фес�
тиваль митців Києво�Свя�
тошинського району "Кле�
нові журавлі". Боярку на
тому святі таланту пред�
ставляли майстри худож�
нього слова Степан Дем�
ченко, Ірина Сєчкова, Ради�
слав Кокодзей, Микола Ге�
расименко, Любов Осіпен�
ко, Віталій Приймаченко.
У холі демонструвалися
роботи художників та
майстрів народно�ужит�
кового мистецтва Олексан�
дра Лукінова, Олександра
Висоцького, Анатолія Ве�
ликого, Ніни Знови. А
Боярське тріо "Ріо" у складі
Тетяни Зубкової, Оксани
Нурищенко та Людмили
Яковенко порадувало всіх
присутніх новим виконан�
ням пісень Боярської поете�
си Тетяни Володай...

Початок дещо затягуєть�
ся... Бо хіба можна прош�
мигнути мимо надзвичайно
багатої виставки художніх
полотен та виробів май�
стрів, яка розташувалася у
двох широкий холах Будин�
ку культури? Поряд —
виставка�продаж книг
видавництва "Пульсари". І
море усміхнених радісних
облич довкола! Хтось, рішу�
че роздвигаючи натовп, про�
бирається до тебе ("Це ж
скільки ми не бачилися, дру�
зяко?"), хтось простягає
ручку й розкриту на "твоїй"
сторінці свіжу й пахучу,
немов мамина паляниця,
книжечку альманаху ("Ти
ба, уже й у мене автографи
беруть?!")...

Фестиваль розпочався з
того, що на просторі сцени
розквітли... квіти. І закруж�
ляли у національному танку,
і забриніла "Святошинська
земля" — на сцені і в серцях.
То учасників фестивалю ві�
тали хореографічний ан�
самбль "Любисток" Дмитрів�
ського будинку культури та
вихованці Києво�Святошин�
ського районного центру
творчості молоді "Оберіг"...

То що ж воно таке —
"Кленові журавлі"? Коли
зміцніли їхні крила, коли і
звідки полинули над землею
Святошинського краю? Зви�
чайно ж — із "Світлиці"...

У сяйві творчості для
кожного є місце...

Як нагадав батько фести�
валю — Володимир Петро�
вич Бубир — два роки тому
"ми всі — письменники, ком�
позитори, художники Києво�
Святошинського району —
зібралися на свято рідної
мови в с.Софіївська Борща�
гівка..." Саме там і тоді впер�
ше було утворено творче
об'єднання "Світлиця". Звіс�
но, ще далеко не все намічене
тоді вдалося втілити в життя.
Та Володимир Петрович
переконаний, що "основну,
найважчу частину ми вико�
нали. Ми проводимо три
фестивалі творчості: дитячий
"Зерна доброти", наш тради�
ційний — з 1996 року! —

"Ауревіль" і вже вдруге про�
водимо "дорослий" фести�
валь "Кленові журавлі".

І поки що фестиваль
щороку радує своїх учасни�
ків приємними сюрпризами�
несподіванками. Минулого
року — самим фактом свого
народження. Цього року —
презентацією №1 альманаху
"Кленові журавлі", до якого
ввійшли твори минулорічних
лауреатів. Володимир Бубир
переконаний, що альманах
тепер виходитиме постійно і
регулярно. На чому ж ґрун�
тується це переконання?

"Поки що за ці два роки
ми встигли зібрати під одні�
єю обкладинкою всього 45
авторів. Але ж в районі тала�
новитих людей набагато
більше", — радісно сяє
очима пан Володимир. —
Крім того, сьогодні ми пре�
зентуємо ще й перший наш
пробний диск, на якому —
50 пісень наших авторів на
слова місцевих поетів або
пісні, створені композитора�
ми нашого району. Я думаю,
що цього року ми працюва�
тимемо вже над справжнім,
дуже потужним диском і
окремим, не в альманасі,

нотним збірником. Крім
того, в наших планах —
видання альбому репродук�
цій картин наших художни�
ків і видання перших книг:
спочатку — наших молодих
авторів, а згодом і тих, в
кого вже є свої книги...

Перше слово, звісно ж,
про дітей...

20 лютого — день прове�
дення фестивалю — то є
переддень Міжнародного
свята рідної мови. Тому пер�
шими, кого нагородили,
були переможці та лауреати
районного етапу конкурсу
рідної мови імені Петра
Яцика — учні шкіл Києво�
Святошинського району.

Нагородження провели
заступник голови Києво�
Святошинської райдержад�
міністрації Олександр Сергі�
йович Лук'янчук та методист
районного відділу освіти
Лариса Миколаївна Литвин.

Звертаючись до вельми�
шановного зібрання, пані
Лариса в першу чергу зверну�
лася з вітальним словом до
тих 36 учнів та 30 вчителів,
які удостоєні цього почесного
звання — "бути справжніми
громадянами України, оскіль�
ки в своєму серці, в своїй душі
плекають українське слово".

Ось вони, конкурсанти�
переможці, на сцені поряд
зі своїми учителями. У спа�
лахах блискавок фотоапа�
ратів, схвильовані, усміхне�
ні й щасливі... Так, вони
справжні переможці! Чиї
імена знають всі у їхніх рід�
них населених пунктах, а
відтак — на їхній рідній
батьківській землі...

І слово поетичне йде до
серця...

Та повернімось до власне
фестивалю... На сьогодні
його географія є надзвичай�
но широкою: Білогородка,
Бобриця, Боярка, Вишневе,
Гореничі, Дмитрівка, Личан�
ка, Софіївська Борщагівка,
Хотів, Чабани, Новосілки,
Шпитьки... Того дня у Дмит�
рівському будинку культури
зібралися поети, письменни�
ки, художники і... діти, які
причетні до української куль�
тури, до її збагачення.

Мабуть, для останніх
фестиваль був ще важливі�
ший, ніж для його дорослих
учасників. Чому? А ви
лишень уявіть...

Спочатку — коротка істо�
рична довідка про населений
пункт, чиї митці зараз пора�
дують присутніх своїми
новими творами... Потім,
поки автор піднімається на
сцену — невелика розповідь
про нього. Щоб не лише
знайоме обличчя бачили гля�
дачі перед собою, а змогли
уявити, з якого болю душе�
вного, з яких п'янких злетів і
з якої глибинної, часто про�
сто титанічної роботи над
собою народжуються ці
вірші, пісні, картини.

Та час не стоїть на місці, і
біографічні довідки часто�гу�
сто є неповними. От, напри�
клад, талановитий і самобут�
ній художник з с. Чабани
Юрій Іванович Пацан...
Опинившись після автомо�
більної катастрофи в інвалід�
ному візку, Юрій Іванович
знайшов себе в живописі... А
зовсім недавно отримав за
свій талант від Президента
України орден і зараз готу�
ється підкорювати найближ�
чого сусіда — Росію, до якої
вже отримав запрошення.

Втім, люди талановиті —
непередбачувані. От, на�
приклад, оголошують Тетя�
ну Володимирівну Зубкову,
а на сцені — тріо "Ріо": гурт
у складі Оксани Нурищен�
ко, Людмили Яковенко та
Тетяни Володай. Сліпучо
сяючи зі сцени щасливими
очима, пані Тетяна просто зі
сцени охоче пояснює таку
невідповідність: "Сьогодні
пісні, які я традиційно спі�
вала сама, ви почуєте у
виконанні нашого нещодав�
но створеного колективу..."

І повірте: від такого "сам�
оуправства" виграли абсо�
лютно всі...

Духовність як душа
одвічної просвіти...

Ні, наші дорогі читачі, то
я не про вік учасників, а зов�
сім про інше...

Від районної організації
"Просвіта" імені Тараса
Шевченка учасників приві�
тала Валентина Петрівна
Донець:

� Цей захід, який сьогодні
проходить, ми по праву
можемо назвати великим
святом. Бо саме вам — пись�
менникам, поетам, компози�
торам, представникам інте�
лігенції та культури — саме
вам плекати любов до рідної
мови, до музики української,
до рідного слова, до духовно�
сті. Сьогодні, знаходячись у
цій залі, я з величезною гор�
дістю відчула себе українкою
на рідній землі. Тому що тут
звучить українське слово,
надзвичайно гарні українсь�
кі пісні, я бачу культуру
виконання українського тан�
цю... А щоб захистити нашу
культуру і мову, нам потріб�
но всім об'єднатися. Недар�
ма кажуть: "Немає мови —
немає нації". Ми не дозволи�
мо, щоб наш народ зник.

І серйознішають обличчя,
і чути лише легкий віддих у
мікрофон схвильованої жін�
ки�матері...

А науковий співробітник
національного музею літера�
тури України Оксана Олек�
сіївна Хлоп'яча розповіла
про ту серйозну роботу, яку
проводить музей. А ще —
про ті програми, які він реа�
лізує. Серед них — "Доля
молоді — доля народу", на�
родознавча програма, шев�
ченківська, "Дзвони пам'я�
ті", виставка "Не бійтесь
заглядати у словник" тощо.
У музеї працює літературно�
мистецька світлиця, клуб
вихідного дня (першої субо�
ти щомісяця), зустрічі з
талановитими людьми. І всі
ці заходи можна (і треба)
відвідати! А хто, як не митці
і вчителі, оцінять подібне
запрошення?

Радислав Кокодзей

ЖИТТЯ МИСТЕЦЬКЕ — ПІСНЯ ЖУРАВЛИНА...
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ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:
• кухар;
• бармени;
• офіціанти;
• прибиральниця
• бухгалтер

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

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

БІ Реклама
Вітання

ТОВ """" ТТТТееее тттт рррр аааа """"
пропонує:
6 продаж автозапчастин

на вантажні автомобілі;

6 ремонт вантажних

та легкових автомобілів;

6 здаємо в оренду виробниче 

приміщення пл. 100 кв.м.

Телефон: 416387;

Тел/факс: 406631694

Автоперевезення:

� вантажні;

� пасажирські;

� послуги вантажників

Телефон:
8�067�771�42�40; 8�044�383�96�64

Наша адреса: Будинок побуту, 2�й поверх

Всі види

юридичних послуг:

� страхування;

� реєстрація ФОП,ТОВ,ПП

Телефон:

8�044�383�96�64;

8�067�606�68�97

Наша адреса: Будинок побуту, 2�й поверх

Депутати фракції

"Блок Юлії Тимошен�

ко" Боярської міської

ради про�

водять

прийом

мешкан�

ців міста

Боярка за

адресою: м. Боярка,

вул.Білогородська,13.

Дні прийому — поне�

ділок, середа з 14.00

до 17.00. 

ПП “ВА�Гранд” ПППП  ““ВВАА66ГГрраанндд””

Пам'ятники ритуальні із граніту

від стандартних до меморіальних

комплексів по цінам виробника.

Комплект стелла+підставка+

квітник (1хО,5м.хО,08) з над�

писами = 4000 грн. Передплата

500 грн. Виготовлення за 14

днів. Доставка, установка, гаран�

тія. Тел: (044) 2229234,

8(067)2146031

Боярському КП

БГ ВУ ЖКГ на

постійну роботу

потрібні:

— електромонтери

4�5 розряду;

— працівники

з благоустрою.

Адміністраця

Втрачений диплом ква�

ліфікованого робітника

серії КВ № 18171206,

виданий 27.06.2002 р.

ПТУ № 38 м. Київ на ім'я

Прокиша Кирила Юрійо�

вича, вважати недійсним.

П. Борщагівка, вул. Леніна 16а, офіс 103

Шановний 

Анатолію Федоровичу!

З Днем народження вітаєм,

Щастя й долі Вам бажаєм, 

Здоров'я небесної благодаті,

Миру й злагоди у хаті.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Колеги та друзі
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