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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

З нагоди великого національного
свята нашої державності — Дня
Незалежності України, прийміть
найсердечніше вітання. Народ Ук�
раїни святкує уже 19 річницю, від�
коли здійснилася споконвічна мрія
наших предків — бути господарями
на своїй найбагатшій, прекрасній і
чарівній українській землі.

Впевнений, що день прийдешній
принесе нам світле почуття радості
від усвідомлення власної причетно�
сті до розбудови нашого міста. Цей
день обов’язково настане і тим
швидше, чим більш плідно і з нат�
хненням кожен з нас працюватиме
на благо рідної Вітчизни.

Від щирого серця й від усієї душі
бажаю вам здоров’я, щастя, добра,
достатку, миру, щедрої долі, сили і
наснаги в усіх ваших справах. Зі
святом Вас! 

Міський голова Т. Добрівський

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають першого
заступника міського голови Романа
Васильовича Гладкого, головного
спеціаліста з питань роботи ради Ві�
талія Мироновича Ключника, члена
виконкому Віктора Івановича Яре�
менка, ювілярів Боярської організації
інвалідів війни та Збройних Сил Івана
Григоровича Коляденка, Михайла
Сазоновича Стрішного, ювілярів Бо�
ярської організації ветеранів війни,
праці та Збройних Сил Валентину
Вікторівну Кудінову з Днем народ�
ження!

Від усього серця бажаємо Вам
богатирського здоров'я, сил духов�
них і фізичних, терпіння, удачі,
оптимізму.

Нехай роки не затьмарюють
радість і повноту буття. На щастя,
на благополуччя і сонячних променів
ласку нехай буде багатою Ваша доля.
Хай сторицею повниться Ваша
чаша, нехай чистими помислами
струменить джерело Вашої доброти.
Нехай до ста літ буде Вам з роси і
води! Будьте завжди  в обіймах
ласкавої долі, добра і тепла.
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Правильний розрахунок...

Він навічно залишився з нами у слові Чемпіонат України з авторалі

08154, Україна, м. Боярка

вул. Лисенка, 11/23

т. +38 (045) 98 417 10

т. +38 (045) 98 422 46

Програма
урочистих заходів до Дня Незалежності України

м. Боярка 24 серпня 2010 року

Освячення каплиці

Час Назва заходу Місце проведення

10�00 Початок святкових заходів Стадіон БСШ №1

10�00�12�00 Кубок “Незалежності” з міні�футболу серед ветеранів Стадіон

12�00 Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку
вул. Шевченка, 82 

(біля Буд. культури)

12�00�14�00
“Запрошуємо на свято!” — святково�розважальна програма за участю:

аніматорів, господаря і господині, молодих артистів циркового жанру.
Стадіон 

12�00�17�00 Атракціон�програми: катання верхи на конях, конкурси, розваги, ігри, запуск повітряних зміїв. Стадіон 

14�00�16�00 Виступи творчих колективів та окремих виконавців міста Боярка.

12�00�18�00 “Святошинський ярмарок” — виїзна торгівля підприємств м. Боярка та Києво�Святошинського району. Стадіон 

12�00�18�00

“Невичерпні скарби України” — виставки найкращих художників, майстрів ремесел та промислів м. Боярка, Києво�

Святошинського району, Києва та Київської області; 

майстер�класи з гончарства, вишивки, флористики, професійних кузнярів. 

Стадіон

Вперше у Боярці! Середньовічний ярмарок:

театралізоване дійство з історичної реконструкції подій ХІІ�ХIV століття “Київська Русь”. 
Стадіон

16�0019�00
“Край, мій рідний край…” — 

зі святом боярчан вітають народні, аматорські колективи Києво�Святошинського району та міста Києва. 
Сцена

19�00�19�30
“З Днем Незалежності, Україно!” —

урочисті привітання жителям міста Боярка та Києво�Святошинського району від представників влади.
Сцена

19�30�22�30
“Молоді таланти вітають Україну!” — святковий гала�концерт за участю популярних музичних гуртів, ансамблів

сучасної хореографії та лауреатів Всеукраїнських фестивалів і конкурсів артистів естради.
Сцена
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БІ з виконкому
НовиниБІ інтерв’ю

Актуальне

Кожна справа, яку почи�
наєш, має бути не тільки
розпочата, але й доведена до
кінця. Боярський міський
голова, Тарас Добрівський,
позиціонується як міський
голова, який розпочав і зро�
бив багато хороших справ
для міста. І це є факт, хоч й
не всім це до вподоби. Осо�
бливо політичним опонен�
там, які хочуть бачити у
кріслі Боярського міського
голови свого кандидата.
Рясно, системно сіють бояр�
чанам у голови думку про те,
що Добрівський нічим не
кращий від інших, а навпа�
ки. Проте, так це чи ні? Чи
вистачить Добрівському
часу до жовтневих виборів
виконати усі пункти своєї
заявленої передвиборчої
програми? Що вдалось, а
що ще потребує часу — від�
повідає Тарас Добрівський.

— Як магістр державного
управлінння я чітко знаю,
що у кожній справі голов�
не — це план. Хаотичність,
несистемність прийняття
будь�яких рішень — "холості
постріли". Без бізнес�плану
розпочинати діяти — утопія.
Тому найважливіше, що роз�
почав і прагну довести до
кінця — це затвердити Гене�
ральний план міста. Це доку�
мент, який востаннє пере�
глядали у 1971 році! Тобто,
майже 30 років ніхто питан�
нями системного розвитку
території не займався, бо не
було меж! На сьогодні Гене�
ральний план виготовлений
Інститутом "Дніпромісто" і
готовий на затвердження
Боярською міською радою.
Це дасть нам можливість
розпочати роботи по програ�
мі землеустрою. Відповідно
територіальні границі міста
розширюються для

перспектив.
Місто швид�
кими темпами
почне набира�
ти оберти у
розвитку. 

— Полі�
тична бороть�
ба опонентів,
які намага�
ються показа�
ти Вас у "чор�
ному світлі"
точиться нав�
коло цього
питання? 

— Так.
Адже для роз�
витку міста
потрібна зем�
ля, потрібні
надходження
до бюджету,
п і д т р и м к а
в е р т и к а л і
влади, на�

решті, потрібна злагоджена
робота спеціалістів коман�
ди, бо стратегічні питання
частіше відкладаються у
"довгий ящик", бо щодня є
поточні проблеми. Вони
вимагають швидкого реагу�
вання.

— Що маєте на увазі?
— Наприклад, чи можуть

діти мерзнути у дитячих сад�
ках? Ні! Тому, скажімо, не�
хай зачекають плани, а дітям
у місті має бути затишно.
Було холодно — тепер тепло,
бо за період моєї каденції у
статусі міського голови та
роботи депутатського корпусу
V скликання проблему опа�
лення ДНЗ вирішили. Кож�
ний садок має власну міні�
котельню. Для дітей та й для
їхніх батьків ми намагаємось
створити умови для комфорт�
ного життя у Боярці. Дитячі
майданчики тільки за останні
роки виросли поблизу Бояр�
ської ЗОШ №1, на теріторії
сільгосптехнікуму, по вул. Бі�
логородська, 27, Білогородсь�
ка, 23, Білогородська, 41.
Незабаром найбільший і
найкращий майданчик буде
споруджено в парку Перемо�
ги. Радує, що намагання наші
підтримує активна громадсь�
кість, підприємці. Власними
зусиллями дитячі майданчики
збудували директор КП "ІА
"Боярка�інформ" І.І. Цушко,
підприємець О. Арчаков. Це
вже є, це зроблено.

— Йдучи містом, бачиш,
що яскраві дитячі майданчи�
ки вписуються у загальну
картину благоустрою міста і
милують око, особливо коли
там діти граються. Що б
хотіли додати у привабливо�
сті зовнішнього вигляду та
оздоблення Боярки?

— Тема благоустрою з
моїх уст не сходить на жод�

ній нараді, на жодній зустрі�
чі з боярчанами. Я з самого
початку усіма можливими і
неможливими методами на�
магався і намагаюсь зробити
так, щоб у Боярку хотілось
повертатись знов і знов.
Вимагаю від комунальних
служб порядку, намагаюсь
згуртувати громаду, щоб
кожен долучився до цього,
сам воюю... Пам’ятаєте, що
писала жовта преса — "Боя�
рин": "Добрівський продав
РАГС і буде там на площі
будувати казино чи ще щось
там таке". Реагувати на таку
дурню навіть не хотілось. Бо
що було насправді? Насп�
равді усе як у відзеркаллі
навпаки: приміщення
РАГСу повернули Боярці, а
перед ним з’явилась площа з
фонтаном. Потім повернули
місту кінотеатр ім. Остров�
ського і зараз, нарешті,
передаємо його дитячій
музичній школі. Повернули
також ще один об’єкт по
вул. Київській, 26, де розмі�
щуватиметься база КП “Бо�
ярка�Водоканал”. Там, де
раніше була база “Водока�
налу”, по вул. Франка, 101,
за Будинком культури, згід�
но рішення сесії міськради
тепер буде розміщена мед.
амбулаторія, аптека, стома�
тологічний кабінет, відділен�
ня банку, опорний пункт мі�
ліції та інша соціальна інф�
раструктура, необхідна для
жителів “історичної” час�
тини міста.

До теми благоустрою.
Пригадайте, яким був парк
Перемоги? А тепер який?
З’явились доріжки, посади�
ли дерева. Є де свята прово�
дити. Не соромно гостей
запрошувати. Ви тільки
пригадайте скільки їх було
останні кілька років. Девід
Лінч — відомий у всьому
світі голлівудський режисер,
Жаклін Сталоне, Олег
Скрипка, Ель Кравчук,
Джанго. Боярка усе частіше
обирається для проведення
всеукраїнських заходів. А
буде ще який! Усе поступово.
Але треба більше часу.

Наголошую, що здійсню�
вати усе задумане важливо
системно. Серед найважливі�
ших завдань, задекларова�
них у моїй передвиборчій
програмі, зазначалось вирі�
шення проблеми освітлення.
На сьогодні 95% під’їздів у
багатоповерхівках освітлені
антивандальними ліхтарями.

Тож дбаймо разом про
красу рідного міста!

Продовження інтерв’ю 

у наступному номері

Розмову записала
Наталя Ключник

17 серпня відбулося чер�
гове засідання виконавчого
комітету Боярської міської
ради, де розглядались пи�
тання про надання дозволу
на розміщення об’єктів тор�
гівлі, побуту, виробництв,
попереднього погодження
схеми транспортних нав�
чальних маршрутів Боярсь�
кого міжшкільного навчаль�
но�виробничого комбінату
та колективного навчально�
виробничого підприємства
"Освіта", питання опіки та
піклування, архітектурні
питання, та оформлення
права власності й реєстрації
ОСББ.

Виконком схвалив звер�
нення директора КП "Бан�
но�оздоровчий комплекс"
про затвердження нових
тарифів на послуги. В зв’яз�
ку з тим, що зменшилось
відвідування оздоровчого
комплексу у літній період,
ціни на послуги підприєм�
ства знизяться. 

Особлива увага була при�
ділена питанню тимчасової
зміни графіка водопоста�
чання. Цілодобове поста�
чання води в зв’язку з пере�
віркою свердловин і насос�
них систем доведеться від�

термінувати. Натомість,
боярчан чекає перерахунок
за неналежне забезпечення
комунальними послугами в
зв’язку з вимушеною зупин�
кою водопостачання з 14.00
до 17.00. Також розпочина�
ється будівництво нової
свердловини в "історичній"
частині міста.

Під час розгляду питань
опіки та піклування був
затверджений склад членів
комісії з захисту прав дити�
ни згідно вимог чинного
законодавства. 

Прийнято рішення про
надання матеріальної допо�
моги мешканцям міста Бояр�
ка в серпні 2010 р. на суму
2400 грн. Підтримані архі�
тектурні питання, зокрема,
про надання дозволу Боярсь�
кому ЛВУМГ на виготовлен�
ня проектно�технічної доку�
ментації з проектування
багатоповерхового житлово�
го будинку в м. Боярка по
вул. Маяковського, 24.

Обурення викликала від�
сутність запрошених на за�
сідання виконкому (за ви�
нятком представника "Ка�
фе�піцерія" по вул. Білого�
родська, 25) підприємців,
які категорично відмовля�

ються від ук�
ладання до�
говору на ут�
римання бу�
динку та при�
буд и н к о в о ї
т е р и т о р і ї ,
п о ру ш у ю т ь
правила бла�
г о у с т р о ю .
Представни�
ки нижчена�
званих під�
приємств не
з ’ я в ля л и с ь
на засідання
адмінкомісії:

Гастроном по вул. Білогородська, 21 (П.І. Бабій);
Продовольчий магазин по вул.Білогородська, 25;
Продовольчий магазин на площі Леніна в Боярці 

(О.Г. Климчук);
Магазин "Меблі" по вул. Сєдова, 13 (А.П. Герус);
Продовольчий магазин по вул. Маяковського, 41 

(О.І. Солончак);
Аптека, 131 по вул. 50 р. Жовтня (О.П. Василевська);
Ощадбанк по вул. Ворошилова, 26 (П.М.Ничипорук);
Кафе "Холодок" по вул. Маяковського,2;
Кафе "Затишок" по вул. Маяковського,2;
Кіоск "Горілка�вода" на площі Леніна в Боярці 

(Ю.М. Юрчинський);
О. Рябоконь (м�н "Квіти", "Меблі");
"Універсал�банк";
Магазин "Велосипеди";
Кіоск "Овочі�фрукти";
Торговельне об’єднання КОП "Універмаг"

(Н.П. Задніпряник);
Зупинка маршрутного таксі № 796
Стосовно цих підприємців вирішено застосувати макси�

мальні штрафи за порушення правил благоустрою.

Ганна Бєлобородова

ЗЗ АА СС ІІ ДД АА НН НН ЯЯ   ВВ ИИ КК ОО НН КК ОО ММ УУ

Т. ДОБРІВСЬКИЙ:
БОЯРКА ПОВИННА РОЗБУДОВУВАТИСЬ СИСТЕМНО
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Одним із питань, які розглядалися на останньому викон�
комі Боярської міської ради, було зменшення тарифів на
послуги банно�оздоровчого комплексу. Повідомляємо, що
питання вирішено позитивно, а відтак нові тарифи є такі:

Боярський банно�оздоровчий комплекс (дирек�
тор — Олександр Павлович Сандул) давно вже добре
відомий за межами нашого міста й улюблений боярча�
нами. Сьогодні ми маємо нагоду порадувати любителів

попаритися...

ПП ОО ПП АА РР ИИ ММ ОО СС ЯЯ ??   

Вид послуг
Вартість (грн.) 

у суботу та неділю

Вартість (грн.) у

середу — п’ятницю

Для дітей 7$12 років

(у середу — неділю)

Відвідування бані парової 

0,5 год. 15,00 10,00 10,00

1 год. 30,00 20,00 20,00

1,5 год. 40,00 30,00 30,00

2 год. 50,00 40,00 � // �

Відвідування бані "Кам’янки"

0,5 год. 15,00 12,50 10,00

1 год. 35,00 25,00 20,00

1,5 год. 45,00 37,5 30,00

2 год. 55,00 50,00 40,00

Для порівняння наведе�
мо раніше діючі у вихідні дні
тарифи. Так, наприклад,
двогодинне користування
банею "Кам’янка" — 70
грн., а за двогодинне пере�
бування в паровій бані пот�
рібно було викласти 60 грн.;
півгодинне відвідування
"Кам’янки" — 17,5 грн., а
півторагодинне — 52 грн...

Звісно, зниження тари�
фів — річ приємна для кож�
ного, хто своє життя без від�
відування бані просто не ба�
чить. Таке зниження, метою
якого є зробити послуги бан�
но�оздоровчого комплексу
доступнішими, в першу чер�

гу, для найменш захищених
верств населення та людей з
незначними фінансовими
доходами, стало можливим
завдяки реконструкції кот�
лів та переходу на альтерна�
тивне паливо. Не здивуємо�
ся, якщо вже найближчим
часом кількість відвідувачів
КП "Банно�оздоровчий ком�
плекс" значно збільшиться. 

Тож віднині вислів "Іди в
баню!" особисто у нас в Бо�
ярці слід розуміти букваль�
но: як дружню пропозицію
скористатися новими тари�
фами.

Радислав Кокодзей

Оголошення
про погодження тарифів з обслуговування

ДП "Арксі Побут" (гуртожиток) за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 134

Розглянувши лист директора ДП "Арксі Побут" В.С. Ко�
валенко про погодження тарифів з обслуговування будинку
від 10.08.2010 року № 29, керуючись п.п. 2 п. а) ст. 28
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
п.п. 4 ст. 2, п.п. 4 ст. 5 та п.п. 2 ст. 7 Закону України "Про
житлово�комунальні послуги" і, враховуючи зростання цін
на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробіт�
ної плати в Україні, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ МАЄ НАМІР:

Погодити тариф з обслуговування будинку ДП "Арксі
Побут" (гуртожиток) за адресою: м. Боярка, вул. Білого�
родська, 134 з 01.09.2010 року в розмірі:

"для робітників підприємства за 1 кв.м. — 9 грн.40коп
(в.т.ч. рентабельність 8% — 0,58 грн., ПДВ 20% — 1,56
грн.);

"для орендарів за 1 кв.м.� 11грн. 33коп. (в.т.ч. рента�
бельність 30% — 2,18грн., ПДВ 20% — 1,89грн.).

БІ тижня
Події

Одне із найбільш яскра�
вих свят 19 серпня відзнача�
ють православні віруючі.

У день свята Преобра�
ження Господнього квіткове
оздоблення храмів доповню�
ють жовті, червоні, зелені та
помаранчеві фарби плодів
нового врожаю. А після Бо�
жественної літургії кошики
з яблуками, грушами, вино�
градом, персиками та абри�
косами освячують священ�
нослужителі.

Подія — Преображення
Господнє — відбулася більше
двох тисяч років тому на горі
Фавор у Палестині, коли
Христос явив свою Божест�
венну сутність. Апостоли на
деякий час побачили не тіло

Ісуса Хрис�
та, а яскра�
ве світло і
відчули не�
в и м о в н у
радість.

Вважається, що сьогод�
нішнє свято нагадує людям
про необхідність духовного
преображення.

Колір богослужбового
одягу у це свято — білий, що
символізує Божественне
нетварне світло.

Існує багато прикмет,
пов’язаних з Яблучним Спа�
сом. У народі кажуть: якщо
на Яблучний Спас сухий
день — до сухої осені, мок�
рий — до сирої, а ясний —
до суворої зими. Який день

на Яблучний Спас — така і
Покрова (14 жовтня).

Нагадаємо. 14 серпня
православні святкували свя�
то Маковея, що у церковно�
му календарі називається
днем семи мучеників Мако�
веїв. З цього дня у віруючих
почався Успенський піст,
який передує одному із най�
більших релігійних свят —
Успіння Пресвятої Богоро�
диці. Піст триває два тижні.

Редакція “БІ”

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТКУЮТЬ 

ЯБЛУЧНИЙ СПАС

14 серпня відбулось освя�
чення каплиці Храму Вине�
сення Чесних Древ Хреста
Господнього, що збудована
на честь ікони Божої Матері
та на вшанування пам’яті
трагічно загиблих працівни�
ків лісової галузі України.

В каплиці Храму буде зна�
ходитись ікона Іверської Бо�
жої Матері, яка є літографі�
єю з чудотворного лику, що
був спеціально привезений з
грецької гори Афон до храму

усіх лісівників України.
Храм Винесення Чесних

Древ Хреста Господнього
був освячений 2006 року
Предстоятелем Української
Православної Церкви Бла�
женнійшим Володимиром,
Митрополитом Київським і
всієї України. Храм визна�
чається тим, що збудований
за архітектурними принци�
пами стародавніх церков —
дерев’яний зруб без жодного
цвяха.

На освяченні каплиці
були присутні представники
керівництва Держкомліс�
госпу, голова Києво�Свято�
шинської райради Г. М.Ко�
сенко, заступник голови
Боярської міської ради Р.В.
Гладкий, секретар міської
ради М.Г. Лєзнік, працівни�
ки структурних підрозділів
Держкомлісгоспу України. 

Орденами Української
Православної Церкви на
честь Почаївської ікони Пре�
святої Богородиці за заслуги
перед Українською Право�
славною Церквою від імені
Митрополита Київського і
всієї України Володимира,
Предстоятеля УПЦ, були
нагороджені С.П. Ірклієнко,
В.І. Нечипорук, Ю.М. Мар�
чук. Почесні грамоти отрима�
ли В.В. Рох, В.М. Миндюк,
А.І. Карпук, Р.В. Петренко
та хоровий колектив парафії.

Обряд освячення відбув�
ся на Храмове свято церкви
Винесення Чесних Древ
Хреста Господнього.

Ганна Бєлобородова

ОСВЯЧЕННЯ КАПЛИЦІ

Чи не кожна боярська
мама знає, як непросто подо�
лати з дитячим візком марші
залізничного мосту, який
з’єднує дві частини (“істо�
ричну” та “нову”) нашого
міста. Віднині проблему
розв’язано: декілька днів
тому на сходах мосту встано�
влені спеціальні металеві
полози, розраховані саме на
ширину коліс дитячого візка.

Як з’ясував наш корес�
пондент, кошти на це доосна�
щення виділила Боярська
міська організація Партії
регіонів (голова — Дмитро
Ігоревич Паливода), а всі
роботи виконав Боярський

ЖЕК (директор — Микола
Іванович Давиденко).

Тепер залізничний міст
став зручнішим в користу�
ванні не лише для молодих
мам з дитячими візками:
таке дооснащення мосту по

достоїнству оцінять і велоси�
педисти, для яких також
"форсування" мосту зі свої�
ми металевими "кіньми" в
руках стало простішим.

Радислав Кокодзей

ББ ЕЕ ЗЗ   ПП ЕЕ РР ЕЕ ШШ КК ОО ДД   ——   ЗЗ РР УУ ЧЧ НН ІІ ШШ ЕЕ !!
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БІ міста
Благоустрій

Мабуть, ви помітили, які
позитивні зміни відбувають�
ся на Боярських дорогах.

— За кошти, які виділи�
ла міськрада, придбали тех�
ніку: пилоочищувач для
ямкового ремонту доріг; віб�
роплиту, яка використову�
ється для ущільнення бетон�
ної, асфальтної суміші та
для вирівнювання і заглад�
жування її поверхні; відре�
монтовано тракторець ДТ.
Окрім цього, придбали спе�
ціальну суміш для ямкового
ремонту. Залишилось прид�
бати швонаріжчик. Тепер
набагато дешевше буде для

нас ямковий ремонт доріг.
Вже на сьогоднішній день
заасфальтовано біля 800 кв.
метрів доріг по вул. Білого�
родська, Молодіжна, Сєдо�
ва, Гоголя, 40 років Жов�
тня. Плануємо закінчити
ямковий ремонт найближ�
чим часом. Якщо вдасться
взяти асфальт, (бо зараз з
цим складнувато, багато хто
замовляє), то на 19 серпня
збираємося навести порядок
на вулицях 50 років Жовт�
ня, Маяковського, Богдана
Хмельницького. Це ті вули�
ці, які зараз дуже потребу�
ють втручання.

Дуже хотілося б відзначи�
ти таких робітників: Були�
чова Олександра Івановича,
Погорілого Михайла Петро�
вича, Мельника Михайла Ва�
сильовича, Годунка Данила
Віталійовича. Трактористів:
Скопенка Олександра Федо�
ровича, Стасюка Вадима
Володимировича. Набув пев�
ного досвіду роботи майстер�
шляховик Загоруйко Іван
Олександрович. Оце ці пра�
цівники, які безпосередньо
виконували ремонтні робо�
ти, — інформує заступник
начальника Боярського БГ
ВУ ЖКГ з благоустрою А.Л.
Іванович.

Так, були витрачені певні
кошти на придбання необ�
хідної техніки, але наразі це
набагато дешевше для міста
зробити ремонт силами своїх
робітників, своєю технікою.
Адже чужими руками добре
тільки жар загрібати. 

Сіродан Валентина

ПРАВИЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК — ПОЛОВИНА ПРИБУТКУ

ХТО ФІНІКИ Ї СТЬ ,  А  ХТО К ІСТОЧКИ ПРИБИРАЄ!
Розповідає Ніна Володи�

мирівна Євлашевська, май�
стер благоустрою, член адмі�
ністративної комісії м.Бояр�
ка: "У нас дуже велика проб�
лема з приватним сектором і
підприємцями. Дуже болюче
питання — площа старої
Тарасівки, а саме, кафе
"Пельменна".

Хотілось би, щоб підпри�
ємці, отримавши дозвіл від
мерії, думали не лише за свої
прибутки, але й за зовнішній
вигляд прилеглих територій,
з любов'ю ставились до бо�
ярчан. Адже, за правилами
благоустрою, за якими ми
працюємо, потрібно приби�
рати не тільки свою терито�
рію, але й прилеглу 10�

метрову зону навколо. Але
саме про це вони чомусь
забувають. Знаєте, я 40 ро�
ків живу в Боярці, багатьох
знаю, люблю свою роботу,
своє місто. Крім основної
роботи працюю ще й з при�
ватним сектором: пояснюю,
переконую, прошу слізно,
стараюсь по�людському
добитися бажаних результа�
тів. Інколи доводиться штра�
фувати, це в крайньому
випадку, взагалі�то маємо
порозуміння з мешканцями,
а от з підприємцями... дуже
тяжко... Зібрати їх всіх в
мерії практично неможливо,
але навіть коли Добрівсько�
му Тарасу Григоровичу вда�
ється це, приходять ті, до

яких немає
жодних претен�
зій. Так і прац�
юємо, шукаючи
обопільні поро�
зуміння. От
тільки з "Пель�
менною" все
безрезультатно.
Наведу такий
приклад: якби
біля вашого бу�
динку діти
кинули якусь
там пляшку чи
пакет, — вик�
ликали б ви спе�
ціальну службу
для цього?
Впевнена — ні!
Чому ж наші
підприємці не
можуть це зро�
зуміти?

Наша бригада з благоу�
строю працює за графіком.
Підтримуємо місто, як і рані�
ше, коли нас було 15 праців�
ників. Тепер нас четверо,
одна у відпустці. Уявіть собі:
четверо працюють за п'ят�
надцятьох! Ми не кидаємо
роботу, розуміючи, що іншо�
го виходу нема. До нас не
дуже хочуть іти на роботу.
Хоч всі професії потрібні, а
особливо робітничі. Корис�
туючись нагодою, хочеться
відмітити наших робітників,
які прибирають все, скрізь,
завжди, кожний Божий день.
Їх не треба перевіряти, зна�
ють свою роботу, добросовіс�
но її виконують. Це просто
неймовірно, але коли не
скажи — день чи ніч, свято,
вони завжди готові до вико�
нання будь�яких доручень.
Хочу висловити свою подяку
Сутир Тетяні Хомівній,
Штоді Любові Василівні,
Сербін Надії Олександрівні,
Каленській Світлані Олексан�
дрівні, Суцевич Тамарі Васи�
лівні. Сподіваюсь на подаль�
шу плідну роботу. І запрошую
до нас всіх, хто любить чисто�
ту та порядок."

Багато зроблено, робить�
ся і буде ще зроблено. Лиш
цініть все те добре,що вже є,
бережіть, не паплюжте,
вчіть своїх дітей і самі будьте
охайними, не засмічуйте
своє місто. Адже приклада�
ється стільки зусиль заради
нас...

Валентина Сіродан

БІ допомога
Соціальна

ЗЗББІІЛЛЬЬШШЕЕННОО  РРООЗЗММІІРРИИ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ
ГГААРРААННТТІІЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕННССІІООННЕЕРРІІВВ

У квітні поточного року
набрав чинності Закон Ук�
раїни "Про Державний бюд�
жет України на 2010 рік",
яким передбачено встано�
влення збільшених розмірів
соціальних гарантій для
пенсіонерів.

Розмір прожиткового мі�
німуму для непрацездатних
осіб встановлено: 
з 1 січня — 695 гривень;
з 1 квітня — 706 гривень, 
з 1 липня — 709 гривень, 
з 1 жовтня — 723 гривні, 
з 1 грудня — 734 гривні,
відповідно до яких буде
збільшуватися розмір пенсії.

Разом з тим, Урядом
прийнято рішення про під�
вищення соціальних гаран�
тій для сімей у сплаті за жит�
лово�комунальні послуги.

Віднині сім'ям, які скла�
даються лише з пенсіонерів
та інших непрацездатних
громадян, надано право
сплачувати за житлово�ко�
мунальні послуги не більше
10 % сукупного доходу (в
межах норм споживання).

Сім’ї, в складі яких є
працездатні особи, мають
право платити за житлово�
комунальні послуги не біль�
ше 15%.

Управління ПФУ у Киє�
во�Святошинському районі
надіслало всім пенсіонерам
заяву та декларацію. Вони
можуть заповнити їх за на�
даними зразками та надісла�
ти в управління соціального
захисту (конверт для без�
коштовної пересилки дода�
ється). Тому людям нікуди
не потрібно приходити.

УВАГА! Шановні пенсіо�
нери, якщо з вами зареєс�
тровані та прожи�
вають особи пра�
цездатного віку, то
додайте до заяви та
декларації довідки
про їхні доходи за
попередні 6 міся�
ців (чи попередній
календарний рік у
разі звернення за
субсидією на твер�
де паливо).

В управлінні
соціального захи�
сту розрахують
вашу субсидію і
надішлють вам
повідомлення про
її призначення.

Важливо зазначити, що
відтепер не потрібно нада�
вати довідки про забезпече�
ність житлово�комунальни�
ми послугами.

Наявність заборговано�
сті зі сплати за житлово�ко�
мунальні послуги не є пе�
решкодою для одержання
субсидій.

Якщо площа вашого
будинку (квартири) переви�
щує встановлені нормативи
(21 м2 на особу та додатко�
во — 10,5 м2 на сім’ю), звер�
ніться до комісії місцевих
органів влади, яка розгляне
можливість надання вам суб�
сидії на площу, що переви�
щує вказані нормативи.

Якщо нині ви користу�
єтесь субсидією, вам не пот�
рібно заповнювати надісла�
ні заяву та декларацію чи
звертатись до органів соці�
ального захисту, субсидія за
новими умовами буде вам
перерахована автоматично,
без вашого звернення.

Якщо у вас, шановні
читачі, виникнуть додаткові
питання, то ви можете звер�
нутись до управління праці
та соціального захисту насе�
лення Києво�Святошинської
РДА за адресою: м. Київ,
вул. Янтарна, 12 А особисто
чи за телефоном "гарячої
лінії" 409�28�47 (щоденно з
8�30 год. до 17�00 год.)

Крім того, працює "гаря�
ча телефонна лінія" Міні�
стерства праці та соціальної
політики України за телефо�
ном: 0�800�507�309, та при
Головному управлінні праці
та соціального захисту насе�
лення Київської ОДА, тел.:
206�74�75.

"Гаряча" лінія
Управління праці та соціального захисту населення

Києво�Святошинської райдержадміністрації повідомляє
телефон "гарячої" лінії Києво�Святошинської райдер�
жадміністрації (044�409�28�47) з питань соціального
захисту населення при сплаті за житлово�комунальні

послуги у зв'язку з підвищенням цін на природний газ.
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ПРО ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ЩОДО СПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Постановою Кабінету

Міністрів України від 14.07.
10 №621 "Про посилення
соціального захисту населен�
ня під час сплати за житло�
во�комунальні послуги" вне�
сено зміни до Положення
про порядок призначення та
надання населенню субсидій
для відшкодування витрат за
сплату житлово�комуналь�
них послуг, придбання скра�
пленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового
палива, затвердженого
постановою Кабінету Міні�
стрів України від 21 жовтня
1995 р. № 848 — у редакції
постанови Кабінету Міні�
стрів України від 22 вересня
1997 р. № 1050. Крім того,
постановою внесені зміни до
постанови Кабінету Міні�
стрів України від 27 липня
1998 року № 1156 "Про
новий розмір витрат на
оплату житлово�комуналь�
них послуг, придбання скра�
пленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового
палива у разі надання жит�
лової субсидії". Зазначені
зміни набули чинності з 1
серпня 2010 року.

Відповідно до цих змін з
метою спрощення порядку
надання населенню житло�
вих субсидій запроваджуєть�
ся зменшення кількості

документів, які надаються
громадянами для призначен�
ня субсидій.

Для призначення субси�
дій громадянин, особа якого
посвідчується паспортом або
іншим документом, подає до
органу праці та соціального
захисту населення довідки
про доходи кожної із осіб,
зареєстрованих у житловому
приміщенні, за формами,
затвердженими Мінпраці.

У органі праці та соціаль�
ного захисту населення гро�
мадянин заповнює заяву та
декларацію про доходи і
майновий стан осіб, зареєс�
трованих у житловому при�
міщенні. 

У випадку, якщо за приз�
наченням житлової субсидії
звертається пенсіонер, разом
з яким не зареєстровані пра�
цездатні громадяни, у органі
праці та соціального захисту
населення такий громадянин
заповнює тільки заяву та
декларацію.

На запит органів праці та
соціального захисту населен�
ня відомості для нарахуван�
ня субсидій надають:

про склад зареєстрованих
у житлових приміщеннях —
житлово�експлуатаційні
організації або інші органи,
визначені місцевими орга�
нами виконавчої влади та

органами місцевого самов�
рядування; у сільській місце�
вості — сільські (селищні)
ради;

про фактичне витрачан�
ня за попередній період газу,
води, електричної та тепло�
вої енергії за наявності засо�
бів обліку — організації, які
надають ці послуги;

про забезпеченість грома�
дян житловою площею та
комунальними послугами за
формами, затвердженими
Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласни�
ми, Київською і Севасто�
польською міськими держад�
міністраціями, — житлово�
експлуатаційні організації,
житлово�будівельні (житло�
ві) кооперативи, об'єднання
співвласників багатоквар�
тирного будинку та організа�
ції, що надають житлово�ко�
мунальні послуги, у п'яти�
денний строк з дня отриман�
ня запиту.

Чинною залишається нор�
ма щодо припинення раніше
призначеної субсидії за по�
данням житлово�експлуата�
ційних організацій, об'єднань
(товариств) співвласників
багатоквартирного будинку та
організацій, що надають ко�
мунальні послуги, якщо гро�
мадянин, якому призначено
субсидію, не сплачує відповід�

ної частки житлово�кому�
нальних послуг, за винятком
випадків, пов'язаних із зат�
римкою у виплаті заробітної
плати, пенсії тощо, що під�
тверджується відповідними
документами.

Якщо у складі зареєстро�
ваних та таких, хто прожи�
ває у житловому приміщенні
(будинку) осіб є діти, інвалі�
ди першої або другої групи і
середньомісячний сукупний
дохід на одного зареєстрова�
ного у житловому приміщен�
ні (будинку) громадянина не
перевищує 50 відсотків про�
житкового мінімуму на одну
особу в розрахунку на
місяць, та якщо у житловому
приміщенні (будинку) заре�
єстровані і проживають тіль�
ки непрацездатні громадя�
ни, розмір плати за житлово�
комунальні послуги в межах
норми володіння чи користу�
вання загальною площею
житла та нормативів кори�
стування послугами водо�,
тепло�, газопостачання,
водовідведення, електрое�
нергії, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот за
умови призначення житло�
вої субсидії становить 10 від�
сотків середньомісячного
сукупного доходу, а за прид�
бання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного

побутового палива — 10 від�
сотків річного сукупного
доходу. В інших випадках —
розмір плати за житлово�ко�
мунальні послуги становить
15 відсотків.

Також Урядом передба�
чене додаткове заохочення
громадян, які економно ви�
користовують житлово�ко�
мунальні послуги. Якщо об�
сяг витрачання води, тепла,
газу та електроенергії вимі�
рюється засобами їх обліку,
під час підтвердження права
на отримання субсидії на
наступний строк розмір
витрат громадян на оплату
житлово�комунальних пос�
луг (15 чи 10 відсотків се�
редньомісячного сукупного
доходу зареєстрованих у
житловому приміщенні (бу�
динку) зменшується на 2
відсотки, але не більше як на
6 відсотків за кожні 10 від�
сотків зменшення загальної
суми вартостей фактично
використаних послуг у попе�
редньому періоді проти суми
їх вартостей за встановлени�
ми нормами споживання.

У разі зміни ціни і тари�
фів на житлово�комунальні
послуги перерахунок діючих
субсидій у межах встановле�
ного терміну здійснюється
без звернень громадян.

ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ,

ЯКИМ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ 

"МАТИ�ГЕРОЇНЯ"
Постановою Кабінету

Міністрів України від
09.06.2010 № 417 затвер�
джено Порядок використан�
ня у 2010 році коштів,
передбачених у державному
бюджеті для виплати одно�
разової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне
звання України "Мати�геро�
їня".

Жінкам, яким почесне
звання присвоєно у 2004�
2009 роках та які не отрима�
ли винагороду в 2008 і 2009
роках, виплата винагороди
здійснюватиметься протя�
гом І�ІІІ кварталів поточно�
го року. Жінкам, яким
почесне звання присвоєно у
2010 році — протягом IV
кварталу.

Для отримання винаго�
роди жінка, якій присвоєно
почесне звання або уповно�
важена нею особа, подає до
органу соціального захисту
за місцем реєстрації такі
документи:

заяву про виплату вина�
городи із зазначенням спосо�
бу виплати;

копії сторінок паспорта з
даними про прізвище, ім'я

та по батькові, місце реє�
страції;

копію посвідчення
"Мати�героїня".

Уповноважена особа
подає також нотаріально
засвідчений документ, що
підтверджує її право пред�
ставляти жінку, якій при�
своєно почесне звання.

Сума винагороди обчи�
слюється відповідно до
Указу Президента України
від 25.12.2007 № 1254
"Про одноразову винагороду
жінкам, яким присвоєно
почесне звання України
"Мати�героїня". Жінкам,
яким почесне звання при�
своєно у:

2010 році, — виходячи з

розміру прожиткового міні�
муму для працездатних осіб,
установленого з 1 січня 2010
року;

2008�2009 роках, —
виходячи з розміру прожит�
кового мінімуму для працез�
датних осіб, який діяв у
грудні 2008 року;

2004�2007 роках, — від�
повідно до пункту 2 постано�
ви Kaбінету Міністрів Украї�
ни від 25.06.2008 № 567
"Про затвердження Порядку
використання у 2008 році
коштів, передбачених у дер�
жавному бюджеті для
виплати одноразової винаго�
роди жінкам, яким присвоє�
но почесне звання України
"Мати�героїня".

О Ч І К У В А Н И Й

П О Д АТ К О В И Й

Спірних позицій у Кодек�
сі чимало, але порівняно з
тими податковими правила�
ми, за якими живе Україна
зараз, нові є революцією.

Одне з головних завдань
податкової реформи —
вивести економіку з тіні.
Розширюються права подат�
кової міліції у здійсненні всі�
ляких перевірок, причому
підставою для них можуть
служити й сигнали звичай�
них громадян. Ці заходи
почнуть діяти вже цього
року. Спочатку знизяться
тільки два найважливіших
податки — на прибуток і
ПДВ (від 20% до 17%).

В 2011 р. пропонується
істотне зменшення податку
на прибуток — на 5% (з
наступним зменшенням ще
на 4%). Знизять ставки
збору для "спрощенців". Для
малого бізнесу також вво�
дяться податкові канікули.
Дуже важливо те, що все
податкове законодавство

буде зведене в один кодекс,
тому що багато підзаконних
актів суперечили один одно�
му. Для спрощення ведення
бізнесу готується ще один
закон — про дозвільну
систему. Його роль — у зве�
денні до мінімуму можливо�
сті чиновників перешкоджа�
ти відкриттю приватного
бізнесу. 

З іншого боку, частково
все це буде компенсуватися
ростом акцизів, що, як на�
писано в програмі реформ
Януковича, будуть підвищу�
ватись з року в рік. Також
будуть уведені кілька нових
податків, але вони тор�
кнуться в основному багаті�
їв (податок на майно й
підвищення прибуткового
податку для тих, хто заро�
бляє більше 45 тис. грн на
місяць).

З 2011 р. у країні
обіцяють нові податки.
Кабмін затвердив проект
Податкового кодексу, що
незабаром з'явиться в

парламенті.
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ПОНЕДІЛОК

23 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05 Православний календар

06:10, 07:00 Новини

06:15, 07:10 Спорт

06:20, 07:15, 08:35 Погода

06:25 М/ф

07:20 Автодрайв

07:30 Концерт "Золоті пісні

року" 

08:40 Корисні поради

Перший Національний

09:00 Підсумки тижня

09:30 Про головне

10:30 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора України.

Церемонія підняття Прапора

10:40 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора в містах

України

12:00 Новини

12:10 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора в містах

України

12:30 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора України.

Покладання вінка до могили Т.

Шевченка та відкриття першої

черги Музею Тараса Шевченка

в Каневі

13:30 Концертна програма С.

Ротару "Пісня пам'ятає все"

15:00 Новини

15:30 Euronews

15:40 Погода

15:50 Перші юнацькі

Олімпійські ігри. Щоденник

16:55 Прем'єр�ліга пляжного

футболу. "Гран�Прі Львів".

Товариський матч. Україна �

Польща

18:00 Новини

18:30 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора України.

Урочисті заходи в містах

України

19:30 Д/ф із серії "Празькі

архіви"

20:00 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора України.

Церемонія підняття Прапора і

відкриття першої черги Музею

Тараса Шевченка в Каневі

21:00 Підсумки дня

21:20 Концерт до Дня

Державного прапора України

"Україна молодіє піснями"

ТРК "Ера"

23:00 Концерт "Золоті пісні

року" 

00:00 Погода

00:05 Концерт "Золоті пісні

року"

1+1

06:20 Х/ф "Цю пару створив

Бог"

09:35 "Анатомія слави"

10:35 Т/с "Від любові до

кохання"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:05 Х/ф "Правдива брехня"

23:00 Х/ф "Підняти перископ"

01:00 Х/ф "Мавпячий король"

ІНТЕР

05:50  Х/ф "Наталка�

Полтавка"

07:00  Х/ф "Казка про Жінку і

Чоловіка"

08:35  Х/ф "Хочу дитину"

10:45 Муз/ф "За двома

зайцями"

13:15  Х/ф "Любов на

асфальті"

15:45 "Чекай на мене"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Володарка тайги"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:25 Т/с "Обручка"

21:25 Концерт до Дня

незалежності

00:00 Д/п "В. Івасюк. Ідеальне

вбивство"

01:10 Д/п "Популярна наука.

Вижити в бурхливій стихії"

02:15 "Подробиці"

СТБ

06:50 "Документальний

детектив. Едем за гратами"

07:15 Т/с "Комісар Рекс"

09:15 Х/ф "Як знайти ідеал"

11:10 Х/ф "За двомя зайцями"

12:55 "Битва екстрасенсів"

15:00 "Давай одружимося"

17:00 Т/с "Адвокат"

19:05 "У пошуках істини.

Тризуб княгині Ольги"

20:00 "Слідство вели. Врятуйте

дітей!"

21:15 Т/с "Кулагін і партнери"

22:15 Т/с "Адвокат"

00:20 Х/ф "В бій ідуть лише

"старики"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 "Дивись, хто прийшов!"

10:00 Телемагазин

11:00 "Ціна кохання"

12:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

13:00 "Давай одружимося"

14:00 М/с "Ведмедик Кісіфур" 

14:30 М/с "Веселий коледж" 

15:00 М/с "Черепашки�ніндзя" 

16:00 Т/с "Прості істини" 

17:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

18:30 "Єралаш"

19:00 Т/с "Універ" 

19:30 "Дім�2"

20:30 Т/с "Універ"

21:00 "Звана вечеря"

22:00 "Давай спробуємо"

23:00 "Дім�2". Спецвипуск

23:30 "Дивись, хто прийшов!"

00:00 Сьоме небо

00:30 7 VJ

00:45 Сім новин

ВІВТОРОК

24 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:20, 08:30 Погода

06:10 Х/ф "Попелюшка"

07:30 Концерт "Золоті пісні

року" 

08:40 Корисні поради 

Перший Національний

09:00 Урочистості з нагоди 19�

річниці Незалежності України.

Молебень за Україну

09:20 Погода

09:25 Урочистості з нагоди Дня

Державного прапора в містах

України

10:00 Урочистості з нагоди 19�ї

річниці Незалежності України.

Включення з міст України

11:15 Урочистості з нагоди 19�ї

річниці Незалежності України.

Відкриття Президентом

України пасажирського

терміналу "F" на території

міжнародного аеропорту

Бориспіль

12:00 Новини

12:15 Погода

12:25 Прем'єр�ліга пляжного

футболу. "Гран�Прі Львів".

Фінал

13:30 Урочистості з нагоди 19�ї

річниці Незалежності України.

Концерт з Майдану

Незалежності

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Погода

15:30 Урочистості з нагоди 19�ї

річниці Незалежності України.

Концерт з Майдану

Незалежності

17:40 Урочистості з нагоди 19�

річниці Незалежності України.

Молебень за Україну

18:00 Новини

18:15 Урочистості з нагоди 19�

річниці Незалежності України.

Концерт з Майдану

Незалежності

19:20 Урочистості з нагоди 19�ї

річниці Незалежності України.

Святковий концерт

21:00 Підсумки дня

21:20 Урочистості з нагоди 19�

річниці Незалежності України.

Святковий концерт та феєрверк

ТРК "Ера"

00:00 Погода

00:05 Концерт "Золоті пісні

року"

1+1

06:10 Х/ф "Сабріна"

08:40 Х/ф "Підняти перископ"

10:40 Т/с "Семеро жінок

одного холостяка"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:05 Х/ф "День незалежності"

23:00 Концерт "Океан Ельзи"

00:05 Х/ф "Правдива брехня"

02:35 "Собор на крові"

05:35 М/ф

ІНТЕР

06:10  Х/ф "Багата наречена"

07:35  Х/ф "Попелюшка з

райського острова"

09:15  Х/ф "Донечка моя"

11:15 Муз/ф "Сорочинський

ярмарок"

13:25  Х/ф "Право на

помилування"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Володарка тайги"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:25 Т/с "Обручка"

21:25  Х/ф "Тарас Бульба" 

00:50 "Міс Всесвіт"

02:15  Х/ф "Травнева ніч, або

Утоплена"

03:10 "Подробиці"

СТБ

05:30 "Документальний

детектив. Прокляті скарби"

05:55 Т/с "Кулагін і партнери"

06:55 Т/с "Комісар Рекс"

08:55 Х/ф "Заходь � не бійся,

виходь � не плач"

10:55 Х/ф "В бій ідуть лише

"старики""

13:00 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"

14:00 "Моя правда. Таїсія

Повалій: без гламура"

15:00 "Давай одружимося"

17:00 Т/с "Адвокат"

19:00 "Правила життя. БАДи:

лікують все?"

20:00 "Слідство вели. Вбивця з

бакенбардами"

21:20 Т/с "Кулагін і партнери"

22:20 Т/с "Адвокат"

00:20 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 "Дивись, хто прийшов!"

10:00 Телемагазин

11:00 Х/ф "Вінчання зі

смертю".

13:00 "Давай одружимося"

14:00 М/с "Ведмедик Кісіфур" 

14:30 М/с "Веселий коледж" 

15:00 М/с "Черепашки�ніндзя" 

16:00 Х/ф "Карпатське золото"

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

18:30 "Єралаш"

19:00 Т/с "Універ"

19:30 "Дім�2"

20:30 Т/с "Універ"

21:00 "Звана вечеря"

22:00 "Давай спробуємо"

23:00 "Дім�2". Спецвипуск

23:30 "Дивись, хто прийшов!"

00:00 Сьоме небо

00:30 7 VJ

00:45 Сім новин

СЕРЕДА

25 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05 Православний календар

06:10, 07:00, 08:00 Новини

06:20, 07:20, 08:10 Спорт

06:30, 07:25, 08:20 Погода

06:35, 07:30 М/ф

06:40 Здорове харчування

07:10 Ера бізнесу

08:25 Рейтингова панорама

08:30 Соціальний компас

08:40 Корисні поради

Перший Національний

09:00 Підсумки дня

09:25 Відеорепортаж про

святкування Дня Незалежності

в Україні та світі

12:00 Новини

12:20 Діловий світ

12:25 Погода

12:30 Х/ф "Звичайне диво" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Золотий гусак

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Шеф�кухар країни

18:00 Вікно в Америку

18:20 Новини

18:40 Діловий світ

18:55 Погода

19:00 Про головне

19:40 Чоловічий клуб. Бокс. А.

Хурцидзе � А. Ковач

21:00 Підсумки дня

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Перші юнацькі

Олімпійські ігри. Щоденник

22:40 Погода

22:45 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:10 Спорт

23:20 Погода

23:25 Від першої особи

00:15  Х/ф фестивалю Покров

1+1

06:00 "Служба розшуку дітей"

06:05 Т/с "Янгол�охоронець"

06:50 Т/с "Маргоша � 2"

08:00  "Сніданок з 1+1"

09:10 Х/ф "Мавпячий король"

11:15 "Смакуємо"

11:55 Т/с "Шалений янгол"

14:10 Х/ф "День незалежності"

17:10 ТСН

17:20 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

18:25 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:05 Х/ф "Пірати

Карибського моря: Прокляття

"Чорної перлини"

22:55 Х/ф "Гарячі голови"

00:35 Х/ф "Це не я, це � він"

02:15 "Штепсель женить

Тарапуньку"

03:25 Т/с "Маргоша � 2"

04:15 Т/с "Шалений янгол"

ІНТЕР

06:00 Д/п "В. Івасюк. Ідеальне

вбивство"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"

10:10 Т/с "Невидимки"

11:15 "Детективи"

12:00 Новини

12:10 "Знак якості". Ювілейна

500�а програма

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 Т/с "Сьомін"

15:10 "Судові справи"

16:10 "Зрозуміти. Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Одружити

Казанову"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:25 Т/с "Обручка"

21:25 Т/с "Російський

шоколад"

23:25 Т/с "Тавро" 

01:25 Д/п "Популярна наука.

Серце Землі"

02:20 "Подробиці"

СТБ

06:05 "Документальний

детектив. Презумпція

невинності"

06:30 "Бізнес "

06:35 Т/с "Кулагін і партнери"

07:05 Т/с "Комісар Рекс"

09:05 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати"

11:35 "Нез'ясовно, але факт"

13:00 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"

14:00 "Моя правда. Михайло

Євдокимов: без жартів"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Зіркове життя. Перший

сексуальний досвід зірок"

20:15 "Російські сенсації.

Зірки�одинаки"

21:30 Т/с "Кулагін і партнери"

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с "Адвокат"

00:40 "Вікна�Спорт"

00:50 "Бізнес"

00:55 Х/ф "На жвавому місці"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 "Дивись, хто прийшов!"

10:00 Телемагазин

11:00 "Ціна кохання"

12:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

13:00 "Давай одружимося"

14:00 М/с "Ведмедик Кісіфур" 

14:30 М/с "Веселий коледж" 

15:00 М/с "Черепашки�ніндзя" 

16:00 Т/с "Прості істини" 

17:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

18:30 "Єралаш"

19:00 Т/с "Універ"

19:30 "Дім�2"

20:30 Т/с "Універ"

21:00 "Звана вечеря"

22:00 "Давай спробуємо"

23:00 "Дім�2". Спецвипуск

23:30 "Дивись, хто прийшов!"

00:00 Сьоме небо

00:30 7 VJ

00:45 Сім новин

ЧЕТВЕР

26 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05 Православний календар

06:10, 07:00, 08:00 Новини

06:20, 07:20, 08:10 Спорт

06:30, 07:25, 08:20 Погода

06:35, 07:30 М/ф

06:40 Ера якості

07:10 Ера бізнесу

07:15, 08:25 Рейтингова

панорама

08:30 Король професії

08:40 Корисні поради

Перший Національний

09:00 Підсумки дня

09:35 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Темний силует

11:15 Перші юнацькі

Олімпійські ігри. Щоденник

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Сільрада

12:55 Погода

13:00 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

13:30 Х/ф "Ми із джазу" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Коло Олімпіади

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Здоров'я

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:40 Діловий світ

18:55 Погода

19:00 Про головне

19:40 Чоловічий клуб. Шлях

чемпіона. О. Єфімович � О.

Актас

21:00 Підсумки дня

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Перші юнацькі

Олімпійські ігри. Щоденник

22:40 Погода

22:50 Трійка, Кено, Максима

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:10 Спорт

23:20 Погода

23:25 Від першої особи

00:15  Х/ф фестивалю Покров

1+1

06:00 "Служба розшуку дітей"

06:05 Т/с "Янгол�охоронець"

06:50 Т/с "Маргоша � 2"
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08:00  "Сніданок з 1+1"

09:15 М/ф "Подорож в

Ельдорадо"

11:00 Х/ф "Це не я, це � він"

13:00 Т/с "Шалений янгол"

15:15 Х/ф "Гарячі голови"

17:05 ТСН

17:15 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

18:20 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:05 Х/ф "Реальні кабани"

22:10 Х/ф "Гарячі голови�2"

00:00 Х/ф "Їхали два шофери"

01:30 "Операція Че Гевара"

03:05 Т/с "Маргоша�2"

03:55 Т/с "Шалений янгол"

05:40 М/ф

ІНТЕР

06:00 Д/п "Популярна наука.

Серце Землі"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"

10:10 Т/с "Невидимки"

11:15 "Детективи"

12:00 Новини

12:10 "Знак якості"

12:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 Т/с "Сьомін"

15:10 "Судові справи"

16:10 "Зрозуміти. Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Одружити

Казанову"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:25 Т/с "Обручка"

21:25 Т/с "Російський

шоколад"

23:25 Т/с "Тавро"

01:25 Д/п "Популярна наука.

Супер�вулкани"

02:20 "Подробиці"

СТБ

06:05 "Документальний

детектив. Три карти"

06:30 "Бізнес"

06:35 Т/с "Кулагін і партнери"

07:05 Т/с "Комісар Рекс"

09:05 Х/ф "Пригоди Вірки

Сердючки"

11:35 "Нез'ясовно, але факт"

13:00 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"

14:00 "Російські сенсації.

Зірки�одинаки"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Моя правда. Наталя

Могилевська. Маска"

20:10 "Російські сенсації. Зірки

із пластику"

21:25 Т/с "Кулагін і партнери"

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с "Адвокат"

00:40 "Вікна�Спорт"

00:50 "Бізнес"

00:55 Х/ф "Не горюй"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 "Дивись, хто прийшов!"

10:00 Телемагазин

11:00 "Ціна кохання"

12:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

13:00 "Давай одружимося"

14:00 М/с "Ведмедик Кісіфур" 

14:30 М/с "Герой з глухомані" 

15:00 М/с "Черепашки�ніндзя" 

16:00 Т/с "Прості істини" 

17:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

18:30 "Єралаш"

19:00 Т/с "Універ"

19:30 "Дім�2"

20:30 Т/с "Універ"

21:00 "Звана вечеря"

22:00 "Давай спробуємо"

23:00 "Дім�2". Спецвипуск

23:30 "Дивись, хто прийшов!"

00:00 Сьоме небо

00:30 7 VJ

00:45 Сім новин

П'ЯТНИЦЯ

27 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05 Православний календар

06:10, 07:00, 08:00 Новини

06:20, 07:20, 08:10 Спорт

06:30, 07:25, 08:20 Погода

06:35, 07:40 М/ф

07:10 Ера бізнесу

07:15 Рейтингова панорама

07:35 Будівельний майданчик

08:25 Олімпіада: від малого до

великого

08:40 Корисні поради

Перший Національний

09:00 Підсумки дня

09:35 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Король професій

11:15 Перші юнацькі

Олімпійські ігри. Щоденник

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Право на захист

13:00 Аудієнція

13:30 Х/ф "Зимовий вечір у

Гаграх" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Хто в домі хазяїн?

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"

18:00 Все для тебе

18:20 Новини

18:40 Магістраль

19:00 Погода

19:05 Футбол. Чемпіонат світу�

2010. Ретроспектива. Франція

� Мексика

21:00 Підсумки дня

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Чоловічий клуб. Шлях

чемпіона. О. Єфімович � Л.

Маджо, О. Єфімович � І.

Пікерінг

22:50 Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:10 Погода

23:25 Від першої особи

00:15  Х/ф фестивалю Покров

1+1

06:00 "Служба розшуку дітей"

06:05 Т/с "Янгол�охоронець"

06:50 Т/с "Маргоша�2"

08:00  "Сніданок з 1+1"

09:15 М/ф "Чарівний куб"

11:10 Х/ф "Їхали два шофери"

12:55 Т/с "Шалений янгол"

15:10 Х/ф "Гарячі голови�2"

17:05 ТСН

17:15 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

18:25 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:05 Х/ф "Міцний горішок" 

22:50 Х/ф "Гірше не буде"

00:50 Х/ф "Ефект метелика" 

02:35 ТСН

03:10 Т/с "Маргоша�2"

04:00 Т/с "Шалений янгол"

05:45 М/ф

ІНТЕР

06:00 Д/п "Популярна наука.

Супер�вулкани"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"

10:10 Т/с "Невидимки"

11:15 "Детективи"

12:00 Новини

12:10 "Знак якості"

12:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 Т/с "Сьомін"

15:10 "Судові справи"

16:10 "Зрозуміти. Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Одружити

Казанову"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:25 Т/с "Обручка"

21:25 Т/с "Російський

шоколад"

23:25 Д/п "Прокляття клану

Онассісів"

00:40 Д/п "Популярна наука.

Атлантида"

01:35 "Подробиці"

СТБ

06:10 "Документальний

детектив. Бумеранг"

06:35 "Бізнес"

06:40 Т/с "Кулагін і партнери"

07:10 Т/с "Комісар Рекс"

09:10 Х/ф "Ніжне чудовисько"

17:50 "Вікна�Новини"

18:00 Х/ф "Спортлото�82"

20:00 "Х�фактор. Країна чекає"

21:05 "ВусоЛапоХвіст"

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 "Х�фактор. Країна чекає"

23:30 "ВусоЛапоХвіст"

00:55 Х/ф "Пригоди Вірки

Сердючки"

02:15 "Вікна�Спорт"

02:25 "Бізнес"

02:30 Х/ф "Почни спочатку"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 "Дивись, хто прийшов!"

10:00 Телемагазин

11:00 "Ціна кохання"

12:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

13:00 "Давай одружимося"

14:00 М/с "Ведмедик Кісіфур" 

14:30 М/с "Герой з глухомані" 

15:00 М/с "Черепашки�ніндзя" 

16:00 Т/с "Прості істини" 

17:00 Т/с "Баффі �

переможниця вампірів"  

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

18:30 "Єралаш"

19:00 Т/с "Універ"

19:30 "Дім�2"

20:30 Т/с "Універ"

21:00 "Звана вечеря"

22:00 "Давай спробуємо"

23:00 "Дім�2". Спецвипуск

23:30 "Дивись, хто прийшов!"

00:00 Сьоме небо

00:30 7 VJ

00:45 Сім новин

СУБОТА

28 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 Ранкова молитва

06:05 Світ православ'я

06:25, 07:20, 08:20 Погода

06:30 Крок до зірок

07:25, 23:35 Шевченківський

вечір

08:25 Олімпіада: від малого до

великого

08:40 Корисні поради

Перший Національний

09:00 Погода

09:05 Доки батьки сплять

09:25 Так просто

10:00 Наша пісня

10:50 Хіт�парад "Національна

двадцятка"

11:40 Погода

11:45 Розіграш призів від НАСК

"Оранта"

11:50 Х/ф "Зимовий вечір у

Гаграх" 

13:25 Погода

13:30 Як це?

14:00 Світло

14:30 Книга. ua

15:00 В гостях у Д. Гордона

15:50 Перші юнацькі

Олімпійські ігри. Церемонія

закриття

16:55 Х/ф "Ігри в солдатики" 

18:50 Концертна програма

"Слідами Слов'янського базару�

2010"

21:00 Підсумки дня

21:45 Вечір професійного

боксу. В. Сидоренко (Україна)

� М. Матумла (Танзанія)

ТРК "Ера"

23:00 Акваторія бізнесу

23:30 Погода

00:40  Х/ф фестивалю Покров

1+1

06:00 "Літаючий будинок"

06:50 "Справжні лікарі"

07:50 "Світське життя"

09:05 "Хто там?"

10:15 М/с "Клуб Міккі Мауса"

11:05 М/ф "Вінні�Пух. Вінні�

Пух і день турбот"

11:50 М/ф "Ясон та аргонавти"

15:30 "Анатомія слави"

16:30 Х/ф "Більше, ніж друзі"

19:30 ТСН

20:05 Х/ф "Я � не я"

00:25 Х/ф "Застряг у тобі" 

02:35 Концерт "Океан Ельзи"

03:25 Х/ф "Ефект метелика" 

05:10 "Справжні лікарі"

ІНТЕР

05:50 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

06:35  Х/ф "Супермен�2"

09:00 "Ігри чемпіонів"

09:25 "Формула любові"

10:25 "Містечко"

11:45 "Позаочі"

12:45  Х/ф "Кохання на лезі

ножа"

16:35 "Золотий грамофон�

2009"

20:00 "Подробиці".

20:20 Ювілейний вечір Ю.

Ніколаєва

00:00  Х/ф "Час пік�2" 

01:45 "Подробиці"

СТБ

05:10 "Наші улюблені

мультфільми"

06:35 Х/ф "До Чорного моря"

08:00 "Караоке на Майдані"

09:00 "Їмо вдома"

10:05 "ВусоЛапоХвіст"

10:40 "Наші улюблені

мультфільми"

13:00 Х/ф "Як три мушкетери"

15:55 "Х�фактор. Країна чекає"

17:55 "Неймовірні історії

кохання"

19:00 Х/ф "Спортлото�82"

21:00 "Спортлото�82". Невідома

версія

22:00 "Моя правда. Наталя

Могилевська. Маска"

23:00 "Зіркове життя. Перший

сексуальний досвід зірок"

00:05 "Паралельний світ"

01:10 Х/ф "Чорний квадрат"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 М/ф.

10:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

10:30 "Ключі від форту Буайяр"

12:30 "Зніміть це негайно"

13:30 Т/с "Готель "Вавілон" 

14:30 Х/ф "Везунчик"

17:00 "Заборонена зона"

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

19:00 "Галигін.ru"

19:30 "Дім�2"

20:30 "Галигін.ru"

21:00 "Comedy Woman"

22:00 "Заборонена зона"

23:00 "Дім�2". Спецвипуск

23:30 "Дивись!"

00:00 Сьоме небо

00:30 7 VJ

00:45 Сім новин

НЕДІЛЯ

29 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 Ранкова молитва

06:05 М/ф

06:30, 07:20, 08:20 Погода

06:35 Софія

06:50 DW. Новини Європи

07:15 "Осінь Патріарха".

В'ячеслав Тихонов

07:50 Сільський час

08:20 Укравтоконтинент

08:40 Акваторія бізнесу

Перший Національний

09:00 Погода

09:05 Хто в домі хазяїн?

09:25 Обережно � діти!

10:00 Крок до зірок.

Євробачення

11:00 Зірковий ранок

11:30 Х/ф "Ігри в солдатики" 

13:20 Шеф�кухар країни

14:10 Хочу в армію!

14:35 Ближче до народу.

Володимир Гришко

15:00 В гостях у Д. Гордона

15:50 Х/ф "Хімія почуттів" 

17:35 Погода

17:50 Діловий світ. Тиждень

18:25 Точка зору

18:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Металург" (Запоріжжя) �

"Металіст" (Харків)

21:00 Підсумки тижня

21:45 Баскетбол. Відбірковий

матч до Євробаскет�2011. Збірна

України � збірна Великобританії

(чол.)

22:50 Погода

22:55 Трійка, Кено, Максима

ТРК "Ера"

23:00 Ера бізнесу. Підсумки

23:30 Погода

23:35 Оперативний об'єктив

00:00  Х/ф фестивалю Покров

1+1

06:00 "Літаючий будинок"

06:50 М/ф "Пригоди барона

Мюнхгаузена. Канікули

Боніфація. Вовка у

Тридев'ятому царстві"

08:00 "Ремонт +"

09:05 "Лото�забава"

10:20 /с "Клуб Міккі Мауса"

10:45 М/ф "Астробой"

12:30 "Смакуємо"

13:05 Х/ф "Гірше не буде"

15:05 Х/ф "Я � не я"

19:30 "Телевізійна служба

новин"

20:10 Х/ф "Диявол носить

Прада"

22:30 "Світське життя"

23:30 Х/ф "Міцний горішок" 

01:55 "Телевізійна служба

новин"

ІНТЕР

06:15 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

07:20  Х/ф "Ангели на краю

поля"

09:30 "Школа доктора

Комаровського"

10:00 "Україно, вставай!"

10:25 "Доки всі вдома"

11:35  Х/ф "Вокзал для двох"

14:35 Д/п "Незаспівана пісня

Ганни Герман"

15:40 "Вечірній квартал"

17:45 Х/ф "Лабіринт"

20:00 "Подробиці тижня"

20:55 Х/ф "Тихі сосни"

22:50  Х/ф "Час пік�3" 

00:50 "Подробиці тижня"

01:45 Т/с "Джоан з Аркадії�2"

02:30  Х/ф "Подвійне вбивство"

СТБ

05:20 "Наші улюблені

мультфільми"

07:25 Х/ф "Де знаходиться

нофелет?"

09:10 "Їмо вдома"

11:00 "Караоке на Майдані"

12:00 "ВусоЛапоХвіст"

13:50 "У пошуках істини. Тризуб

княгині Ольги"

14:45 "Слідство вели. Вбивця с

бакенбардами"

15:45 "Правила життя. БАДи:

лікують все?"

16:45 "Нез'ясовно, але факт"

17:45 "Паралельний світ"

19:00 "Битва екстрасенсів"

20:00 Х/ф "Жіноча інтуїція"

22:35 Х/ф "Жіноча інтуїція�2"

01:25 "Неймовірні історії

кохання"

02:20 Х/ф "Як три мушкетери"

ТЕТ

06:30 7 VJ

07:00 Сьоме небо

07:30 "Дім�2"

08:30 М/с "Гладіатори"

09:30 М/ф.

10:00 Х/ф "Везунчик"

12:30 "Зніміть це негайно"

13:30 Т/с "Готель "Вавілон" 

14:30 "Дивись!"

15:00 "Ключі від форту Буайяр"

17:00 "Заборонена зона"

18:00 Т/с "Чи боїшся ти

темряви?"

19:00 "Галигін.ru"

19:30 "Дім�2"

20:30 "Галигін.ru"

21:00 "Comedy Woman"

22:00 "Зніміть це негайно"

23:00 "Дім�2".Спецвипуск

23:30 "Дивись!"

00:00 Сьоме небо
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БІ Оголошення

ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ ІСТИНУ

7 серпня 2010 року сталася
трагедія, що в одну мить пере�
вернула все життя нашої роди�
ни Харкових — в селі Забір'я,
в ставу № 4, за незрозумілих
обставин потонула наша 18�
річна донечка Юлія. Разом зі
своєю "подругою" Юля купа�
лася в ставу, але з води на
берег вийшла лише "подруга".
Дівчата відпочивали біля ставу
не самі, а з "друзями". 

Слова "подруга" та "друзі"
подаємо в лапках, бо так, як
повели себе ці молоді люди,

друзі не чинять. Адже молоді люди до пізнього вечора не
повідомляли нам про результати такого відпочинку. Крім
того, вони ввели в оману міліцію, кінологічну службу, ска�
завши, що Юлечка також вийшла з води й кудись пішла у
невідомому напрямку. Протягом доби відповідні служби
оглядали прилеглу до ставу місцевість. Безрезультатно.

Лише наступного дня група водолазів знайшла тіло Юлі
на дні озера за три метри від берега. "Подруга", з якою
Юля була у воді, відмовляється розповідати будь�що про
обставини лиха. Вся наша родина в невимовному розпачі
й скорботі. Додає болю ще й гнітюча невідомість,
неможливість встановити істину, дізнатися правду. 

Тому ми, родина Харкових, звертаємось до мешканців
Боярки. Якщо Ви володієте достовірною інформацією про
останні години життя Юлечки — зателефонуйте, будь
ласка, за телефонами: 096�75�75�633 або 47�691 чи
надішліть повідомлення на 1_z_6@mail.ru

БІ ситуації
Надзвичайні

На сьогоднішній день на
території Київської області у
зв'язку зі спекотною пого�
дою виявлено 6 осередків
тління торфу.

Як передає кореспондент
УНІАН, про це повідомив
голова Київської обласної
державної адміністрації
Анатолій Присяжнюк на
засіданні Комісії з техноген�
ної безпеки та надзвичайних
ситуацій.

"На сьогоднішній день є 6
осередків тління. Слава
Богу, що немає відкритого
вогню", — сказав губерна�
тор.

А.Присяжнюк зазначив,
що ці тління зареєстровано
на території Іванківського,
Бородянського, Васильків�
ського та Києво�Свято�
шинського районів.

Крім того, він зазначив,
що керівники відповідних
відомств та районних адміні�
страцій приділяють недостат�
ньо уваги вирішенню цієї
проблеми. У зв'язку з цим
губернатор закликав ретель�
но ставитись до проблеми
можливої появи вогню у
зв'язку зі спекотною погодою. 

Також А.Присяжнюк
повідомив, що після засідан�

ня комітету в районах Київ�
ської області мають відбути�
ся відповідні районні засі�
дання комісій щодо протидії
виникненню пожеж.

Крім того, губернатор
наголосив на необхідності не
допускати відпочиваючих у
ліси на вихідні, а також
докласти всіх зусиль для
контролю за пожежною
ситуацією у лісах.

Також, за словами губер�
натора, треба відповідним
відомствам проводити агіта�
цію серед населення щодо
профілактики виникнення
пожеж. 

постiйна адреса статтi:
http://www.unian.net/

ukr/news/
news$390062.html

За прогнозами Українсь�
кого гідрометеорологічного
центру, на цьому тижні

спека в Україні буде посту�
пово здавати свої позиції. У
вівторок по всій країні ще

протримається досить висо�
ка температура, однак вже з
середи�четверга в багатьох
областях почнуться дощі і
очікується зниження темпе�
ратури повітря.

У Києві і Київській обла�
сті завтра вдень — 34�39 °С,
вночі — 18�23 градусів
тепла. Без опадів. Вітер пів�
денно�східний, 5�10 м/с. У
середу�четвер пройде дощ,
місцями грози. У середу
денна температура повітря
становитиме 28�33 °С, вночі
18�23 градуси вище нуля. У
четвер очікується зниження
температури до 24�29 граду�
сів тепла вдень і 13�18 вночі.
Вітер західний, 5�10 м/с.

ПІД КИЄВОМ

ТЛІЮТЬ ТОРФОВИЩА

СПЕКА В УКРАЇНІ ЙДЕ НА СПАД

ЗВЕРНЕННЯ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РВ

ДО НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ
Протягом серпня місяця

2010 року за даними Гідро�
метцентру на території
України очікується спекотна
погода з 35�42 °C, що може
сприяти, у разі нехтування
правилам протипожежної
безпеки, знищенню лісів,
сільгоспугідь та невеликих
населених пунктів. 

З метою уникнення мас�
штабних пожеж, коли вог�
нем знищуються ліси, насе�
лені пункти, врожаї Києво�
Святошинським РВ ГУМВС
України в Київській області
спільно з підрозділами МНС,
ДАІ, ДСО, що дислокуються
на території Києво�Свято�
шинського району, військо�
вослужбовцями, працівни�
ками лісовних господарств,
органами самоврядування
населених пунктів із залу�
ченням громадських активі�
стів, а саме: членів гро�
мадських формувань, орга�

нізацій, працівників недер�
жавних охоронних підпри�
ємств, проводяться заходи з
попередження пожеж. Здій�
снюються перевірки підпри�
ємств щодо дотримання про�
типожежної безпеки, прово�
дяться патрулювання та
рейди лісопаркових зон.
Обмежується доступ до
лісів, ланів відпочиваючих,
оскільки однією з найпоши�
реніших причин виникнен�
ня пожеж є кинутий недопа�
лок, необережне розпалю�
вання багаття, залишення в
місцях сухостою битого скла
або скляних пляшок. За
порушення правил протипо�
жежної безпеки працівни�
ками міліції вживаються
принципові заходи до пору�
шників, які будуть нести від�
повідальність згідно чинного
законодавства із врахуван�
ням надзвичайного стану,
встановленого у зв’язку зі

складними погодними умо�
вами.

Враховуючи вище викла�
дене, керівництво Києво�
Святошинського РВ зверта�
ється до населення району з
проханням суворого дотри�
мання правил протипожеж�
ної безпеки та просить гро�
мадян обмежити походи до
лісу. У разі виявлення гру�
бих порушень протипожеж�
ної безпеки або виникнення
пожеж, не залишайтеся
осторонь, телефонуйте та
повідомляйте про це за теле�
фонами: 102, 101.

Збережемо врожай 2010
року, наші ліси, лани для
наших дітей!

Леся Попович, 
Помічник начальника

відділу по взаємодії 
з громадськістю 

та ЗМІ Києво$Свято$
шинського РВ

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ

Києво�Святошинський РВ ГУМВС України у Київській
області запрошує на службу юнаків віком до 28�ми років,
які мають повну загальну середню або вищу освіту,
відслужили в лавах Збройних Сил України і за станом
здоров'я придатні до служби в ОВС. 

З умовами проходження служби та отриманням
детальної інформації з питань працевлаштування Ви
можете ознайомитись в секторі кадрового забезпечення
Києво�Святошинського районного відділу, який
знаходиться за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 88.
Телефон: (04598) 42�550.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розміри соціальних гарантій у ІІІ кварталі 2010
року

Законом України "Про Державний бюджет України на
2010" встановлено, що  розміри прожиткового мінімуму та
мінімальної зарплати змінюються з 

01 липня по 30 вересня 2010 року, а саме: 
— прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на

місяць становить:
— для працездатних осіб — 888 грн.
— для осіб, які втратили працездатність — 709 грн.
— мінімальна заробітна плата: 

з 1 липня по 30 вересня — 888 грн. 

Відділ масово$роз'яснювальної роботи та звернень
громадян Державної податкової інспекції у Києво$

Святошинському районі

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА!

КП “Боярка�Водоканал” просить Вас не засмічувати
каналізаційні мережі міста.

Категорично заборонено викидати сміття, залишки їжі,
ганчір’я в унітази.

Просимо з порозумінням підійти до даного питання і не
створювати проблем собі, сусідам та обслуговуючому пер�
соналу “Водоканалу”.

Вдячні вам за порозуміння.

Адміністрація
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БІ хроніка
Кримінальна

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 
ІІІ ОБЛАСНИЙ ФОТОКОНКУРС "СВІТ ДИТЯЧОЇ МРІЇ"

В Києво�Святошинсько�
му районі проводить фото�
конкурс Києво�Святошинсь�
кий районний центр соці�
альних служб для сім’ї, дітей
та молоді.

Надіслані на фотокон�
курс роботи мають відобра�
жати в динаміці реальні
життєві ситуації, в яких
центральною фігурою є ди�
тина. Зображене має ствер�
джувати цінність дитини в
родинному колі, пропагува�
ти сімейні форми вихован�
ня, відтворювати світ дитя�
чих мрій, фантазій.

Номінації обласного
фотоконкурсу:

1. "Я — Професіонал" —
учасники мають бути про�
фесійними фотографами,
використовувати професій�
не обладнання та спеціальні
програми обробки фоторо�
біт, центральною фігурою
на всіх фотографіях має
бути дитина в сімейному
оточенні.

2. "Моє хоббі — фото" —
для людей, які роблять ама�
торські фотознімки, цен�
тральною фігурою на всіх
фотографіях має бути дити�
на в сімейному оточенні.

3. "Юний фотограф" — в
номінації братимуть участь
діти, які власноруч зробили
фото із зображенням своєї
мрії. 

З кожної номінації буде
визначено по 3 перемож�
ці — 1�е, 2�е та 3�є місця.

Участь в обласному фото�
конкурсі може взяти кожен,
хто захоплюється фотогра�
фією та бажає підготувати
фотороботу відповідно до
тематичної спрямованості
обласного фотоконкурсу,
вимог до виготовлення та
оформлення робіт.

Участь в фотоконкурсі є
безкоштовною. Учасник
фотоконкурсу може подати
не більше трьох авторських
робіт та гарантувати, що
фотографії зроблені ним
персонально.

Обов'язковою умовою
участі в фотоконкурсі є те,
що всі фотографії мають
бути зроблені в Україні та
відповідати меті фотокон�
курсу.

Рекомендації стосовно
технічних вимог до фоторо�
біт: 750 пікселів з найдовшої
сторони, максимальний роз�
мір файла 1,5 Мб (jpg фор�
мат), використання водяних

знаків/підписів/рамок не
дозволяється.

Фотороботи подавати в
електронному форматі, в
Києво�Святошинський ра�
йонний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді у період до 13 верес�
ня 2010 року.

Фотографії, які не відпо�
відають вищезазначеним

вимогам, розглядатися не
будуть.

Нагородження перемож�
ців обласного фотоконкурсу
за 1�ше, 2�ге, 3�є місця буде
проводитись Київським об�
ласним центром соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді з джерел, що не супе�
речать чинному законодав�
ству України.

Фотороботи, що стали
переможцями обласного
фотоконкурсу, відповідно до
вимог Положення буде за�
вантажено на веб�сайт V
Всеукраїнського фотокон�
курсу "Світ дитячої мрії".

V Всеукраїнський фото�
конкурс "Світ дитячої мрії"
проводитиметься он�лайн на
веб�сайті фотоконкурсу, від�
криття якого заплановано на
15 вересня 2010 року. Почи�
наючи з цього дня і до 31
жовтня фотороботи, що
стали переможцями обла�
сного фотоконкурсу, можна
завантажувати на веб�сайт.
Крім того, щодня всі бажаю�
чі зможуть переглядати фо�
то, голосувати за фото, які їм
сподобались, та залишати на
сайті власні коментарі (при�
йом голосів з однієї ІР�адре�
си — 1 раз на добу). Фото�
графія з найбільшою кількі�
стю голосів за день/тиждень
стає "фотографією дня/тиж�
ня" і розміщується на голов�
ній сторінці веб�сайту.

З 1 по 5 листопада 2010р.
будуть підведені підсумки V
Всеукраїнського фотокон�
курсу "Світ дитячої мрії".
Переможці визначатимуть�
ся за результатами голосу�
вання на веб�сайті та оцін�
кою журі у співвідношенні
50/50. До журі увійдуть

представники Мінсім’ямо�
лодьспорту, Українського
Фонду "Благополуччя дітей"
та проекту "Права жінок та
дітей в Україні — комуніка�
ційний компонент", а також
професійні фотографи. Фо�
тографії, що набрали най�
більшу кількість голосів,
будуть роздруковані органі�
заторами для виставки. 

У ІІ декаді
л и с т о п а д а
2010 року
п л а н у є т ь с я
проведення V
Всеукраїнсь�
кої фотовис�
тавки "Світ
дитячої мрії",
на якій будуть
представлені
н а й к р а щ і
фотороботи
та відбудеться
нагороджен�

ня переможців V Всеукра�
їнського фотоконкурсу,
яких буде запрошено на
захід.

Київський обласний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді зали�
шає за собою право викори�
стовувати фотографії в про�
веденні подальших виста�
вок, підготовці та виданні
інформаційних матеріалів,
публікацій, соціальній
рекламі тощо. 

За умови отримання ста�
тусу переможця, призера
або володаря інших призів
обласного фотоконкурсу,
автори мають право викори�
стовувати призи та дипломи
для реклами і популяризації
власної творчості. 

Шановні учасники,
Києво$Святошинський ра$
йонний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді чекає на ваші фото$
роботи до 13 вересня в
електронному вигляді (під�
писані) за адресою:
м.Вишневе, вул., К.Марк$
са, 15 або поштою на
електронну адресу центру:
KSCSSSDM@UKR.NET 

За інформацією звертай�
теся за телефонами: 

045
98
7
28
22; 
507
19
10; 
067
841
58
64; 
093
014
37
51.

Матеріал підготувала
провідний спеціаліст

відділу соціальної роботи
Києво$Святошинського

центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Геруля Тетяна
Володимирівна

"Міцна родина — міц�
на держава" — тематич�
на спрямованість обласно�

го фотоконкурсу.

БІ інформують
Районні служби
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Опій ацетильований —

жаргонні назви: "ширка",
"султига" — одержують
шляхом ацетилування опію
та вживають шляхом ін'єк�
цій. Уже після декількох
разів уживання опіатів
може виникнути сильна
фізична залежність. Особи,
які вживають цей наркотич�
ний засіб, часто впадають у
стан депресії, для отриман�
ня чергової дози вони готові
скоїти будь�які злочини.

Днями правоохоронці Ки�
єво�Святошинського району,
продовжуючи відпрацюван�
ня операції "Мак�2010", вия�
вили декілька фактів збері�
гання опію ацетильованого. 

В місті Боярка затрима�
ли 34�річного чоловіка, у
якого виявили медичний
шприц, заповнений на 2 мл
даною речовиною. Також в
Боярці місцеві правоохо�
ронці затримали 30�річного
жителя міста Бориспіль, в
якого під час особистого
огляду виявили два медич�

них шприці, заповнені по 20
мл кожний опієм ацетильо�
ваним. В лісосмузі, що в селі
Білогородка, у 24�річного
парубка міліціонери вилучи�
ли медичний шприц з 10 мл
цієї наркотичної речовини.
В селі Горенка затримано
31�річного жителя столиці з
3 мл даного наркотичного
засобу. У всіх випадках
підозрювані пояснили, що
зберігали речовину, схожу
на ацетильований опій, з
метою власного вживання. 

Наразі вилучені речови�
ни направлено на експерти�
зу. У разі підтвердження,
що вони дійсно є наркотич�
ними, стосовно підозрюва�
них буде порушена кримі�
нальна справа за ч.1 ст.309
(зберігання наркотичних
засобів без мети збуту) Кри�
мінального кодексу Украї�
ни. Всі ці особи перевіря�
ються правоохоронцями на
скоєння інших злочинів,
адже чого не зробиш заради
отримання чергової дози.

З "ТРАВКИ" ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ
Марихуана —  жаргонні

назви: "травка", "маруха",
"дура", "шмаль", — нарко�
тичний засіб, що являє со�
бою верхівки будь�якого ви�
ду рослин коноплі з суцвіт�
тями, плодами, листям та
залишком центрального сте�
бла, що містять тетрагідро�
канабінол. Вживають шля�
хом куріння в цигарках або
кальянах. Вживання мари�
хуани може призвести до
того, що через звикання ку�
рець перейде до більш силь�
них наркотиків задля досяг�
нення того ж самого
"кайфу".

Саме такий вид нарко�
тичного засобу було виявле�
но та вилучено оперуповно�
важеним сектору по бороть�
бі із незаконним обігом нар�
котиків Києво�Святошинсь�
кого РВ Михайлом Тарасю�
ком спільно з інспекторами

дорожньо�патрульної служ�
би взводу із забезпечення
супроводження при УДАІ
ГУМВС України в Київській
області в місті Боярка. 25�
річний житель столиці пояс�
нив, що зберігав дану речо�
вину для власного вживан�
ня без мети збуту.

Наразі вилучена речови�
на, схожа на марихуану,
направлена на експертизу. У
разі підтвердження експер�
тами, що вона є дійсно нар�
котичною, проти парубка
буде порушена кримінальна
справа за ч.1 ст.309 (неза�
конне зберігання наркотич�
них засобів без мети збуту)
Кримінального кодексу
України. Санкція даної стат�
ті передбачає обмеження
волі строком до трьох років
або позбавлення волі на той
самий строк. Долю "нарко�
курця" буде вирішувати суд.

ВВИИККРРААДДЕЕННННЯЯ  ААВВТТОО  
До Києво�Святошинсько�

го РВ звернулась жінка, яка
повідомила про зникнення з
гаража, що в місті Вишневе,
її автомобіля "ВАЗ�21144".

Працівники карного роз�
шуку почали відпрацьовува�
ти надану інформацію і
через декілька днів їм вдало�
ся встановити особу викра�
дача. Ним виявився 46�річ�
ний чоловік, який зізнався у
скоєному й у тому, що вже
встиг збути викрадений
автотранспорт. Наразі пра�
воохоронцями продовжуєть�
ся розшук викраденого авто.

Проти зловмисника по�
рушено кримінальну справу
за ч.2 ст.289 (незаконне
заволодіння транспортним
засобом) Кримінального
кодексу України. Підозрю�
ваного чекає позбавлення
волі від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна
або без такої.

Леся Попович, 
Помічник начальника

відділу по взаємодії 
з громадськістю 

та ЗМІ Києво$
Святошинського РВ.
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Відкриваючи захід,
секретар Боярської міської
ради Михайло Геннадійович
Лєзнік звернувся до своїх
земляків з такими словами: 

“Я надзвичайно радий
бути тут сьогодні разом з
вами. Бо в ті часи, коли йде
шалений наступ на все, що
пов'язане з українським
духом, з українською історі�
єю, ми тут з вами зібралися,
щоб вшанувати пам'ять
великого українського поета
Володимира Самійленка.

Нечутний метроном
пам'яті відлічує в серцях
миттєвості хвилини мовчан�
ня... В щедро споєному
сонячними променями сер�
пневому повітрі відчувають�
ся пахощі живих квітів, які
принесли боярчани укра�
їнському поетові, і запах
ладану. То обряд освячення
пам'ятної дошки проводить
настоятель Свято�Покров�
ської парафії Української
Автокефальної Правосла�
вної церкви міста Боярка
Димитрій Присяжний. І
линуть у високе небо слова
Святої молитви, і возносить�
ся над схиленими головами
Хресне Знамення, і зрина�
ють над холодним гранітом і
полум'яними серцями
кришталево чисті, немов
совість поетова, краплини... 

Право відкрити меморі�
альну дошку Володимиру
Івановичу Cамійленку нада�
ється Лауреату премії імені
Володимира Самійленка

Харчук Ніні Феодосіївні та
першому заступнику голови
Боярської міської ради
Роману Васильовичу Глад�
кому... Легкокриле білосні�
жне полотнище пружно зри�
нає над сірим бетоном Стіни
Пам'яті... Від Боярської
міської ради та Боярської
громади квіти до меморіаль�
ної дошки покладають Лау�
реат премії імені Володими�
ра Самійленка Тетяна Зуб�
кова та депутат Боярської
міської ради Володимир
Павлович Вітюк... І звучить
під гостинними кронами
вікових дубів "Символ
віри" — пісня Тетяни Зуб�
кової на слова Володимира
Самійленка, і оживають
миттєвості Боярського
періоду поетового життя в
розповіді Лауреата премії
імені Володимира Самійлен�
ка, Заслуженого журналіста
України, депутата чотирьох
скликань Боярської міської
ради Ніни Феодосіївни Хар�
чук... 

— Ми дуже раді, що сьо�
годні ми долучаємося до
написання історії Боярки,
до написання історії Украї�
ни, — схвильовано говорить
директор Боярського Будин�
ку культури Ірина Анатолі�
ївна Сєчкова. — Втім,
краще про самого поета й
про його любов до рідної
української землі, до свого
народу, до сьогодення ніщо
не може сказати, окрім його
віршів. Бо не помер поет,

12 серпня, в день 85�ї річниці від дня смерті видат�
ного українського поета Володимира Івановича Самій�
ленка, на його честь було встановлено меморіальну
дошку на Стіні Пам'яті історико�літературного ком�

плексу Боярського краєзнавчого музею.

БІ життя
КультурнеССААЛЛЬЬММООННЕЕЛЛЬЬООЗЗ  ММІІССТТИИТТЬЬ  ЗЗААГГРРООЗЗУУ  ЙЙ  ННЕЕББЕЕЗЗППЕЕККУУ

Санітарно$епідеміоло$
гічна служба Києво$Свя$
тошинського району пові$
домляє, що протягом остан�
ніх 3�х місяців поточного ро�
ку в районі ускладнилась
епідемічна ситуація з саль�
монельозу: станом на 19
липня лабораторно під�
тверджено 50 випадків зах�
ворювань, що в 3,5 рази
більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Заре�
єстровані сімейні захворю�
вання з двома випадками в
селах Гатне, Чабани, Хотів
та інші.

В травні захворіло на
сальмонельоз 8 осіб (з
них — 4 мешканці села
Забір'я), які святкували
ювілей колеги в Київському
кафе "Українські страви". 

Клінічний перебіг хворо�
би у більшості хворих
середньої важкості або важ�
кий, що потребує негайної
госпіталізації хворих в ін�
фекційне відділення, в окре�
мих випадках — у відділен�
ня реанімації.

Захворювання почина�
ється гостро: температура
підвищується до 38�40°, хво�
рий скаржиться на слаб�
кість, головний біль, лихо�
манку, сильний біль у живо�
ті; трохи пізніше з'являють�
ся нудота, блювота, пронос
(випорожнення часті, силь�
ні, зеленуватого кольору). 

Сальмонелою вражають�
ся всі органи травлення:
шлунок, кишківник, під�
шлункова залоза, печінка.
Токсин сальмонели вражає
міокард, судини (виникає
токсикоінфекційний шок).
У дітей, хворих на хронічні
захворювання, може вини�
кнути генералізована форма
(сепсіс).

Які епідеміологічні осо$
бливості цієї небезпечної
інфекції?

В Україні щороку вия�
вляється 200�320 серотипів
сальмонел, які викликають
захворювання людей, тва�
рин, птиці, риб.

Особливості збудника
сальмонельозу: 

сальмонели стійкі у зов�
нішньому середовищі і три�
валий час зберігають жит�
тєздатність в харчових про�
дуктах в умовах холоду: у
м'ясі, ковбасних виробах —
60�130 днів, в заморожено�
му м'ясі — 13 місяців, в
молоці — до 20 днів, у верш�
ковому маслі — 52�128 днів,
в яйцях і сирах — до 13
місяців, в пташиному пометі
і фекаліях — від 80 днів до
4�х років.

В молоці, м'ясному
фарші, яєчному порошку та
інших сприятливих продук�
тах сальмонели не тільки

зберігаються, а ще й розмно�
жуються (шляхом ділення
кожні 20 хвилин).

Сальмонели гинуть мит�
тєво при t° — 100 °С.

Основне джерело збуд$
ника — тварини, птиця, а
також хвора людина або
здоровий носій, який не має
клінічних ознак хвороби.

Від хворого сальмонельо�
зом або носія (людини, тва�
рини, птиці, риби) збудник
виділяється в зовнішнє сере�
довище з випорожненнями і
сечею. 

Зараження відбувається
під час вживання в їжу про�
дуктів і страв, які забруднені
(контаміновані) сальмоне�
лою — це так званий алі�
ментарний шлях передачі
збудника.

Фактором передачі
інфекції значно рідше може
бути вода (водний шлях).

Іноді реалізується кон�
тактно�побутовий шлях за�
раження: при порушенні
персоналом, дітьми правил
особистої гігієни і санітарно�
гігієнічного режиму в дитя�
чих дошкільних закладах,
родинах. Цим шляхом, як
правило, вражаються діти
дошкільного віку.

Епідеміологічне розсліду�
вання причин виникнення
кожного випадку захворю�
вання сальмонельозом пока�
зує, що основними фактора�
ми передачі збудника хворо�
би в більшості випадків ста�
ли сирі або напівсирі яйця у
страві, що зветься "гла�
зун’я", ковбаси, які придба�
ні на ринку у випадкових
осіб, молоко�самоквас, не�
кип’ячене молоко, немиті
ягоди, фрукти та інші про�
дукти. Наприклад, в червні
виявлена сальмонела зі сма�
жених кабачків з яйцями.

В 49 випадках з 50 хво�
роба була викликана одним
серологічним типом сальмо�
нели — Ентерітідіс.

В залежності від кілько�
сті збудника, який потрапив
в організм (так звана зара�
жаюча доза), а також від
стану здоров'я людини, три�
валість інкубаційного періо�
ду коливається від 2 годин до
7 діб. Тривалість лікування
в стаціонарі залежить від
своєчасності звернення за
меддопомогою і важкості
перебігу хвороби.

Але завжди треба пам'я�
тати, що "береженого Бог
береже". Значно дешевше
морально і матеріально обій�
деться людині запобігання
зараженню сальмонельозом,
ніж його лікування. 

Я нагадую вам про основ�
ні правила профілактики
сальмонельозу та інших
кишкових інфекцій, які ду�

же актуальні сьогодні, в
умовах спеки, від якої по�
терпають майже всі регіони
країни.

1. М'ясо тварин, птиці,
риби, продукти з них купуй�
те лише у встановлених міс�
цях торгівлі при наявності
ветеринарного свідоцтва про
якість. Адже у невстановле�
них місцях торгівлі продавці
можуть запропонувати вам
задешево придбати м'ясо
тварини, яку мусили забити
через її хворобу, птиці або
тварини, яка в Україні ніко�
ли не вживалася в їжу.

2. Під час виготовлення
страв необхідно суворо дот�
римуватись правил відокре�
млення розробного інвента�
ря (ножів, дошок, посуду)
для сировини і готової про�
дукції. Треба пам'ятати, що
від окропу (t°=98�100°С)
гине більшість патогенних
мікроорганізмів.

3. Продукти, до складу
яких входять вода, білок,
глюкоза є живильним середо�
вищем для сальмонел: кожні
20 хвилин мікробна клітина
ділиться на двоє і лише при
температурі 2�8°С процес
розмноження і накопичення
патогенних мікроорганізмів в
продукті припиняється. Тому
всі продукти, що швидко псу�
ються, потрібно зберігати у
холодильнику.

4. В цей період необхідно
виключити з меню найбільш
епідеміологічно небезпечні
страви ("кров’янка", холо�
дець, млинці з м'ясом, лівер�
на ковбаса тощо) або ре�
тельно дотримуватись пра�
вил і строків термічної об�
робки. В разі будь�якого
святкування обмежитись
невеликою кількістю страв,
нескладних у приготуванні.
Не можна допускати, щоб на
столі тривалий час знаходи�
лись м’ясні страви, салати.

5. Не рекомендується
вживати в їжу сирі яйця,
молоко�самоквас. Всі овочі,
фрукти, ягоди необхідно ре�
тельно промити проточною
водою, а потім ошпарити
окропом.

6. Дотримання правил
особистої гігієни, а також
правил миття посуду — це
надійні елементи профілак�
тики сальмонельозу та
інших кишкових інфекцій.

Сподіваюсь, ці поради пі�
дуть вам на користь, і ви ні�
коли не зустрінетесь з таки�
ми дуже небезпечними ін�
фекційними хворобами, як
сальмонельоз, дизентерія та
інші кишкові захворювання.

Зав.епідвідділом
Києво$Святошинської 

санепідстанції 
В.І.Тараканова

ВІН НАВІЧНО
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БІ хроніка
Спортивна A L E K SA N D R OV  R A L LY  —  2 0 1 0

П ' Я Т И Й  Е ТА П  Ч Е М П І О Н АТ У  У К РА Ї Н И

Плекаючи добрі тради$
ції.

"Автоспорт — динаміч�
ний та видовищний вид
спорту, який, наче дзеркало,
відображає загальну карти�
ну автомобілізації будь�якої
країни. Зараз, у непрості
кризові часи, молоді потріб�
но ще більше натхнення, ба�
жання та завзятості, аби
спрямувати свої кроки в
спорт. Тож допомога влас�
ним співвітчизникам на
цьому шляху є одним з най�
важливіших завдань держа�
ви. Розуміючи це, Київська
обласна державна адміні�
страція, Києво�Святошинсь�
ка та Макарівська районні
адміністрації щиро раді на�
дати всебічну допомогу в
проведенні таких важливих
та перспективних змагань.
Сподіваємось, що всі учасни�
ки "Александров Ралі" по�
вертатимуться додому з гар�
ним настроєм, увозячи з со�

бою лише позитивні емо�
ції", — говорить Анатолій
Присяжнюк, голова Київ�
ської обласної державної
адміністрації, бажаючи усім
удачі, спортивного щастя та
чесної боротьби! 

Володимир Луцюк, голо�
ва Києво�Святошинської ра�
йонної державної адміні�
страції та Ярослав Доб�
рянський, голова Макарів�
ської районної державної
адміністрації, вітали учасни�
ків п’ятого етапу Чемпіонату
України з ралі на Київщи�
ні — землі, яка має багаті
спортивні традиції. "За дав�
ніх давен столиця України
була осередком спортивної
культури, колискою
багатьох рекордів та дося�
гнень. Тому ми впевнені, що
місце проведення "Алексан�
дров Ралі" — одного з най�
більш важливих та престиж�
них автомобільних змагань
нашої держави — було обра�

не не випадково. Саме Київ�
щина, де довгий час жив та
працював видатний укра�
їнський спортсмен та інже�
нер Андрій Александров,
гідна прийняти у себе кра�
щих автогонщиків країни,
які у чесній та яскравій бо�
ротьбі змагатимуться за
звання найкращого та най�
швидшого".

Траса, 
яка не має аналогів.
Сергій Орловський, прези�

дент Боярського автомото�
клубу "Орли", автор СД
"Боярський Вал", констату�
вав: "П'ятий етап Чемпіонату
України з ралі став першим
змаганням, яке водночас
об'єднало дві найсучасніші
ралійні траси, що знаходяться
біля столиці нашої держави.
Кожна з них вже приймала у
себе змагання різного рів�
ня — але в маршрут однієї
гонки найвищого статусу во�
ни увійдуть вперше. 

Траса "Боярський Вал"
розпочала своє існування у
2008 році, коли на ній впер�
ше пройшов один з етапів
"Кубку Лиманів". З тих пір
боярська траса прийняла у
себе три кубкові змагання,
причому кожного разу її кон�
фігурація значно змінюва�
лась. Завдяки безперервній
роботі дорожнє полотно пос�
тійно підтримувалось у на�
лежному стані, а сама траса
поступово набувала свого
неповторного характеру. З
часом "Боярський Вал" став

однією з найулюбленіших
тренувальних трас як київ�
ських спортсменів, так і ралі�
стів з інших міст. "Александ�
ров Ралі” став новим щаблем
у розвитку цього спортивного
об'єкту — адже вперше траса
"Боярський Вал" має довжи�
ну майже 28 кілометрів."

"Спеціальні ділянки
"Осикове" та "Умма" — ма�
буть, наймолодші з�поміж
ралійних допів України, —
підкреслив Олександр Са�
люк, голова комітету ралі
ФАУ, автор СД "Осикове" та
"Умма". — Перша гонка,
яка проходила ними, відбу�
лася менш ніж два тижні
тому — це був етап Кубку
України, ралі "Київська
Русь". Натхнені схвальною
реакцією спортсменів, які
одноголосно висловили своє
задоволення новою доріж�
кою, організатори ралі буду�
ють плани щодо збільшення
кількості спеціальних діля�
нок біля Бишіва, як мінімум

до чотирьох. Наразі до
маршруту "Александров Ра�
лі" увійдуть два абсолютно
протилежні за характером
відрізки — швидкісне "Оси�
кове" та закручена "Умма".
Всі ж разом три допи ство�
рюють абсолютно унікальне
й неповторне ралі, яке, спо�
діваємось, надовго запам'я�
тається всім його учасни�
кам".

Всього змагання прохо�
дили у 8 класах. Та найціка�
вішим виявився заїзд уча�
сників класу У�4, який вия�
вився найчисельнішим. 14
екіпажів, з яких 10 на авто�
мобілях Mitsubishi Lancеr, а
4 — на Subaru Svgreza. Пе�
реможцями в цьому класі
стали Валерій Горбаль та Єв�
ген Леонов (І місце), Олек�
сандр Салюк та Павло Чере�
пін (ІІ місце), Кочмар Юрій
та Коваль Сергій (ІІІ місце).

підготувала В. Сіродан
Фото Тимофія Сіродана

він живе в своїх творах, і
наше завдання — пропагу�
вати його поезію, що ми і
робимо. 

Поетичну сторінку заходу
відкрили вихованки Ірини
Анатоліївни, які прочитали
вірші Володимира Самійлен�
ка. А продовжив — вже від
імені письменників Києво�
Святошинського району —
член районного поетичного
об'єднання "Світлиця" поет
Валентин Лямічев. 

Втім, того пам'ятного дня
говорили не лише поетичні
рядки: самі серця присутніх
зверталися до земляків,
намагаючись висловити оте
найважливіше і найсокро�
венніше, що піднімається з
глибин душі й повинне бути
почутим. Тож прислухаймо�
ся до слів, які завдяки мікро�
фону розносяться далеко�да�
леко, аж ген туди, де спочи�
ває поет на пагорбі над ста�
вом... 

Голова Боярської міської
організації Партії регіонів,
депутат Боярської міської
ради Дмитро Ігоревич Пали�
вода: 

— Як корінний боярча�
нин, я дуже пишаюся тим,
що на нашій землі жив
видатний наш український
поет і письменник Володи�
мир Самійленко. Боярка
взагалі дуже багата на
видатних людей. Боярка
гідна того, щоб відзначати

своїх видатних синів і дочок,
які славили, розбудовували
Україну і допомагали Украї�
ні процвітати. 

Заступник голови Києво�
Святошинської районної
державної адміністрації
Анатолій Іванович Іскоро�
стенський: 

— Лише та країна буде
розвиватися, та нація ма�
тиме майбутнє, яка пам'ятає
свою історію. Частиною
нашої історії, історії міста

Боярка є людина,
яка зробила значний
внесок в розвиток
нашої державнос�
ті — Володимир Іва�
нович Самійленко.
Хочу сказати, що
райдержадміністра�
ція завжди підтриму�
ватиме такі наміри
територіальної гро�
мади і завжди допо�
магатиме.

Попереду — шлях
до могили Володимира
Самійленка, до якої схиля�
ються свіжі квіти й над якою
пружно розвивається прапор
омріяної й оспіваної поетом
Батьківщини — незалежної
України. І звучить, і лине на
крилах вітру оте невисловле�
не, що знайшло своє втілен�
ня в поетичних рядках Віта�
лія Приймаченка, присвяче�
них Володимиру Cамійленку
і нам з вами — людям, які
пам'ятають свого поета,

свою землю, свій обов'язок:
Мабуть, саме в такі миті

єднаються покоління, світ�
ліють обрії доль людських,
звертаються погляди і серця
до отого найголовнішого,
без чого не існує ні роду, ні
народу. Чому? Просто тому,
що поети навічно залиша�
ються з нами у слові. Та
лиш у тому, що постало над
віками...

Радислав Кокодзей

Біля озера заснулого,
В тиші простору спокійного,

З нами з давнього минулого
Дух стрічається Самійленків...

І слова його прилинули 
В наші душі заповітами,
Щоб пишались Україною, 

Щоб любили землю рідную.
В кожнім слові ріднім бачили
Красоти скарб незрівнянної,

В кожнім слові — славу пращурів,
Честь і гідність громадянина.

ЗАЛИШИВСЯ З НАМИ У СЛОВІ, ЩО ПОСТАЛО НАД ВІКАМИ...
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Приватний центр підготовки до зовнішнього

незалежного оцінювання

“Інтеграл”

готує старшокласників та випускників шкіл з

таких предметів: укр. мова та література, мате�

матика, фізика, історія України.

Початок занять — у вересні.

Директор:

АЛЕКСАНДРА Олексій Миколайович

Телефони: (045�98)�46�936, 099�336�94�49.

У Боярці ми працюємо вже вісім років!

Вітання
ОголошенняБІ Реклама

Телефон:

050!351!25!40

Требуется

уборщица

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Прийміть щирі вітання з нагоди найголовнішого свята нашої держави — Дня Незалеж�
ності України. 

Проголошення незалежності 19 років тому реалізувало вікові прагнення народу до
національного відродження і духовної свободи. Роки незалежності стали випробовуванням
для українців на зрілість, мудрість та стійкість життєвих принципів. Нині ми усвідомлюємо,
що творення держави — її сьогодення і майбутнього — наш спільний обов’язок. 

Кожен з нас своєю плідною працею, відданістю своїй справі, високим професіоналізмом
робить власний внесок у справу розбудови всієї України. За роки незалежності закріпили�
ся позитивні тенденції розвитку країни у її соціально�економічній, суспільно�політичній,
культурній сферах. Ми збираємо рекордні врожаї, відкриваємо нові школи, відроджуємо
історичні пам’ятки, шануємо своє героїчне минуле і дбаємо про краще майбутнє нашого
спільного дому. 

З нагоди свята бажаємо вам здоров’я та родинного щастя, добробуту і злагоди, життєвої
наснаги та нових звершень задля подальшого розквіту рідного краю та всієї країни.

Депутат Боярської 

міської ради, голова 

фракції “Наша Україна”

А.К. Пестряков

Голова Боярської організації 

п/партії “Молода Україна” 

Є.І. Цушко

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція

партії в Боярській міській раді

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”

Боярської міської ради та члени бюро Боярської 

первинної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Щебінь 5�20 — 105 грн./т.

Щебінь 20�40 — 95 грн./т.

Пісок — 55 грн./т.

Гран. відсів — 55 грн./т.

Доставка. Послуги самоскида і фронтального навантажувача

Гнучка система знижок.

Тел. 098�278�68�58 093�062�75�56 050�440�66�60

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Потрібні телефоністки
Тел. для довідок:

(044) 273�33�24;

067�404�61�63

У цей урочистий для
всієї України день прийміть
найщиріші вітання з нагоди
дев'ятнадцятої річниці
Незалежності нашої дер�
жави.

Партія регіонів, пред�
ставники якої сьогодні
активно працюють в усіх
гілках влади, цілком усві�
домлює свою відповідаль�
ність за подальшу долю дер�

жави. Ми взяли її на себе в
той момент, коли сама
Незалежність була поста�
влена під знак питання
попередньою владою. Пар�
тія зобов'язана мобілізува�
тися, стати цементуючою
силою суспільства, перед
яким стоїть історичне зав�
дання модернізувати нашу
країну. 

Нам належить вивести
Україну з кризи, навести в
ній лад, поліпшити життя
кожної родини. І це цілком
реально, адже в лавах нашої
партії є люди, за плечима
яких — довгі роки відданого
служіння своєму народові,
для яких сенсом життя є
наполеглива праця в ім'я
процвітання України. 

Від щирого серця бажаю,
щоб сьогоднішнє свято
утвердження української
державності наповнювало
ваші душі впевненістю,
оптимістичними сподівання�
ми та світлими мріями і
практичними діями. 

Голова Партії регіонів
Микола Азаров

ШШААННООВВННІІ  ООДДННООППААРРТТІІЙЙЦЦІІ!!
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