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Дорогі співвітчизники! 
23 серпня ми відзначаємо День

Державного Прапора України. Ще
23 серпня 2004 року Президент
України своїм Указом "на вшануван�
ня багатовікової історії українського
державотворення, державної симво�
ліки незалежної України та з метою
виховання поваги громадян до дер�
жавних символів" встановив офіцій�
не державне свято — День Держав�
ного Прапора України, який нале�
жить відзначати щорічно 23 серпня.
І хоча історія незалежної України
нараховує лише дев'ятнадцять років,
наш національний прапор має знач�
но глибше коріння. 

На жаль, повна історія українсь�
кого прапора нині тільки досліджу�
ється… Проте вже зараз відомо, що
йому не одна сотня літ… Що під ним
билися кілька племен, які брали
участь у поваленні Риму... Що про
нього згадував Аристотель, перший
вчений Західного світу... Жовто�
блакитний прапор згадував у своїх
оповіданнях про затонулу Атлантиду
дядько Платона... Все це, звичайно,
лише теорії й гіпотези, засновані на
легендах та розрізнених писемних
джерелах, що дійшли до нас з пра�
давніх часів, чиє значення нам
достеменно невідоме... Проте зрозу�
міло одне. Український національно�
державний прапор прийшов до
серця нашого народу тернистими
шляхами буття. Під час історичних
звершень він ставав символом
боротьби за національні й соціальні
права. У ньому втілені краса і багат�
ство рідної землі, віковічні прагнен�
ня нашого народу до свободи і миру. 

В усі віки і в усіх народів націо�
нальний прапор був одним з голов�
них ідентифікаторів нації. Він сим�
волізував єдність земель і народів,
що їх населяли, консолідовував
міста і краї, єднав духовно й історич�
но близькі етноси, що мали спільне
походження або історичне коріння.
Під прапором воїни вирушали в
похід, з прапором виступали на
захист своєї батьківщини. 

Сьогодні Державний прапор —
важлива частина знаково�символіч�
ної культури нашої держави, своє�
рідний генетичний код української
нації. Він є свідченням єднання та
вільного духу нашого народу, його
історичних прагнень і культурно�
ціннісних надбань. Під його знаме�
ном ми йшли до проголошення само�
стійної Української держави, а сьо�
годні розбудовуємо громадянське
демократичне суспільство. Під цим
прапором український народ на весь
світ засвідчив своє прагнення до сво�
боди і незалежності, гідного себе
самих життя у єдиній сім'ї євро�
пейських народів.

Завжди пам'ятаймо про це і знай�
мо, незалежно від того, коли з'явив�
ся наш прапор, що означають його
кольори, хто і як їх трактує, голов�
не — це те, як ми самі ставимося до
нього. Адже не шануючи своїх свя�
тинь, не матимеш гармонії у власній
душі. Вітаємо з Днем Державного
Прапора України! І хай майоріє він
над землями нашими до скону віків!

Міський голова Т. Добрівський
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БІ свята
Хроніка

У НЕЗАЛЕЖНОСТІ — ВДАЧА СПОРТИВНА!

12 кращих футбольних
колективів міста почали зма�
гатися за перемогу. Свідчен�
ням їхньої професійної май�
стерності стануть бронзові,
срібні та золоті нагороди, які

невдовзі засяють на грудях
спортсменів�любителів.
Втім, ця подія ще попереду.
Адже завершення чемпіона�
ту і нагородження перемож�
ців планується провести 18
вересня — на День міста.

А поки що — лише гра і
п'янкий спортивний азарт!
Найбільш цікавим став матч
між командами�лідерами:
"Фанатом" та "ФК Боярка".
Рахунок матчу — 6:4 на ко�
ристь "Фаната", що підтвер�
дило "фанатівське" звання
однієї з кращих команд
міста. Відзначилася й коман�
да міськвиконкому "Вікто�
рія" (переможець останньо�

го турніру на кубок міського
голови), яка встановила
своєрідний рекорд цього
футбольного дня, впевнено
перемігши команду "Стара
Боярка�2" з рахунком... 9:1!

Що ж до інших результа�
тів, то вони такі: "Фанат" —
"Легенда" — 6:4; "Стара Бо�
ярка" — "2�К" — 5:0;
"Шторм" — "Віннер" — 10:5.

В тому, що команда "Ве�
теран" перемогла свого су�
перника — "Арсенал" — з
рахунком 9:3 чимала заслуга
й найперших представників
футбольної династії Олій�
ник�Нагорнюк Влада і
Стаса. Хоча хлопчаки у скла�
ді дорослої команди грали
вперше (старшому з них —
Владиславу — лише... 12
років!), кожний з них забив
по одному голу у ворота
суперника.

Важливо, що ці змагання
проходили за підтримки Бо�
ярського міського голови Та�
раса Добрівського. А глядачі
чемпіонату, крім першого
тріумфу своїх улюблених
команд, ще й стали свідками
того, як народжуються пер�
ші спортивні рекорди нашої
незалежної держави. Вия�
вляється, для цього потрібно
зовсім небагато: щоб батьки
і діти займалися спільною
улюбленою справою...

Коментуючи початок
чемпіонату, гравець коман�
ди "Вікторія" й Боярський
міський голова Тарас Доб�
рівський зазначив:

— Одна з мрій Боярських
футболістів — щоб такий чу�
довий майданчик майже єв�
ропейського рівня, як цей —
перший у нашому місті, ма�
ла кожна школа. У Боярсь�
кої першої він вже є. На чер�
зі — Боярська ЗОШ №3...

А голова Боярської місь�
кої федерації футболу, голо�
ва осередку Києво�Свято�

шинської федерації футболу
й головний суддя чемпіонату
Юрій Зорнік додав:

— Команди — учасники
чемпіонату — поділені на дві
групи. До групи А увійшли
футбольні колективи "Стара
Боярка", "Шторм", "Арсе�
нал", "2�К", "Віннер" та "Ве�
теран". Групу Б представля�

ють команди "Легенда",
"Фанат", "Стара Боярка�2",
"Руйнівник" та "Віннер�2".
Матчі будуть проходити по
п'ятницях та суботах з 18�ї
до 21.00.

...Коли перші сутінки ла�
гідними долонями обійняли
святковий майдан, раптом

шугонуло до срібного місяця
в темному небі жарке по�
лум'я, заметалися його від�
блиски на розпашілих за�
хоплених обличчях. А у вуха
потужною хвилею вдарив
передзвін стародавньої зброї

й грізні бойові кличі залуна�
ли зі сцени над тісним колом
людей, які скупчилися нав�
коло неї. То вперше в історії
Боярки розгорнулося те�
атралізоване дійство з істо�
ричної реконструкції подій
ХІІ�ХІV ст. "Київська Русь".
Хто ж допоміг боярчанам
подолати час і простір, пере�
нісши їх у ті далекі часи,
надійно вкриті паранджею
часу? Театр гладіаторів істо�
ричної реконструкції "Одіс�
сей"! Цей своєрідний твор�
чий колектив — фіналіст
програми "Україна має
талант" та проекту "Хвили�
на слави"...

Втім, свідками не хвили�
ни, а цілого Дня слави стали
боярчани 24 серпня: Дня
Слави своєї Незалежної
Батьківщини.

Радислав Кокодзей

Першою сторінкою святкування ХІХ річниці Неза�
лежності України в Боярці стала сторінка спортивна,
з якої, власне, свято й розпочалося. Цього дня на "коро�
бочці" Боярської першої стартував традиційний чем�
піонат міста Бояркf з міні�футболу — "Кубок Неза�

лежності".

По ліву руку від сцени —
ряди продуктові торгівлі
виїзної. Густі меди, запашні
калачі, хрусткі голови капу�
стин й гори груш�слив�яб�
лук — все, що дарує щедра
земля українська й самовід�
даної працею добувається —
радує око й до рота так і про�
ситься. Справа — "Невичер�
пні скарби України": вистав�

ки найкращих майстрів
ремесел та промислів народ�
них Боярки, Києво�Свято�
шинського району, Києва та
Київської області. Та ще й
майстер�класи з флористи�
ки, вишивки, гончарства...

Весело крутиться гончар�
ний круг, під чутливими
пальцями майстра, просто зі
шматка глини, народжуєть�

ся маленьке диво... Знайо�
мимося. Виявляється, у кия�
нина пана Данила не лише
руки умілі й душа таланови�
та, а ще й ціла "гончарна"
філософія за плечима:

— Глиною я займаюся,
скільки себе пам'ятаю. Це
моє хобі, яке впродовж ос�
танніх п'яти років вже стало
професією. Батько в мене —
ліпкар, а я і брат Іван — гон�
чарі з землі української, з
єдиної в Україні школи гон�
чарства. На Київ та Київську
область нас всього два гонча�
ра... А чому саме глина...
Глина — вона одна така жи�
ва. З глини можна зробити
все, тому що це та професія,
яка об'єднує всі п'ять стихій:
земля (глина), вода (розмо�
чує), повітря (висушує),
вогонь (випалює) і людина
як п'ятий елемент. Ця про�
фесія об'єднує роботу обох
півкуль головного мозку.

Крім того, випалена глина
відповідає резонансу люди�
ни, яка зовсім не хворіє, а
відтак глина сама по собі
лікує й заспокоює. Тому, по
великому рахунку, гончарі
майже нічим не відрізняють�
ся від тибетських лам. При�
гадайте біблійну легенду про
появу першої людини —
Адама. А Адам як переклада�
ється? "Червона земля" тоб�
то — глина. Тобто, люди з
глини прийшли й в глину
йдуть. Якби не глина, не ке�
раміка, ми б зовсім не знали
своєї історії. Бо метал перег�
ниває через 500 років,
скло — через 700, а випале�
на глина — вічна. Проводя�
чи майстер�клас, гончар да�
рує можливість людині до�
торкнутися до вічного... При
цьому гончарів в Україні
мало.

На закінчення — поба�
жання від гончара:

— Здоров'я і щастя! І ста�
вайте гончарами! Або просто
робіть щось своїми руками,
розвивайтеся, не стійте на
місці. Тому що нашу Україну
потрібно піднімати і духов�
но, й економічно.

Багато див побачили ми у
"слободі майстрів". А якщо
додати до цього конкурс ва�
реників, якими щедро при�
гощали земляків привітні
господині з "Жіночої грома�
ди" (які за свою працю отри�
мали подарункові набори від
фірми "Оріфлейм"), нава�
ристу кашу з польової кухні
Навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військо�
вого ліцею імені І.Богуна та
ще й деруни на додачу від
ДНЗ №3 (так що голодним
ніхто не залишився!), то мо�
жете не сумніватися: свято
таки вдалося на славу!

Радислав Кокодзей

ЦЕ РУКИ ТВОЇ РОБОТЯЩІ, КРАЇНО...
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Впродовж багатьох сто�
літь наша держава очікувала
на своє визнання. Після
краху радянської імперії
Україна стає вільною. Але
лише 24 серпня 1991 року
вона святкувала свій пер�
ший День народження, свою
незалежність. Жовто�бла�
китні прапори, величезна
кількість людей у вишиван�
ках, українські народні піс�
ні, як невід'ємна частина на�
шої нації, масштабні україн�
ські гуляння — саме такий
асоціативний ряд виникає в
уяві багатьох людей, коли
мова йде про День Незалеж�
ності України. Цього року
наша держава святкувала
вже 19�ту річницю найве�
личнішого свята нашої дер�
жави.

І, звісно ж, наше місто
Боярка також святкувало
цей День. В історичній час�
тині нашого міста, на стадіо�
ні, що біля школи №1, про�
ходив великий святковий
концерт. У концерті прийма�
ли участь Веселі скоморохи
ярмаркового жарт�театру.
Звучали гуморески Павла
Глазового. Проходила розва�
жальна конкурсно�ігрова
програма. Учасники концер�
ту наповнювали все навколо
чудовими запальними мело�
діями українських пісень,
вони подарували всім при�
сутнім гарний настрій та
незабутні враження.

Відбувся конкурс "варе�
нички". Хто кого краще на�
годує, для тещ та зятів, па�
рубків та дівчат. Всім пере�
можцям фірма�виробник

вручила в нагороду варени�
ки! В такий спосіб фірма
презентувала свої смачні
українські вареники. І весе�
ло, і смачно...

Представники фірми
"Оріфлейм" привітали із
святом. Тая Печерська про�
водила цікаві конкурси;
Оксана Шелетицька, Жан�
на Куніцкая, Ірина Коліс�
ник розіграли лотерею. Всі
переможці були нагородже�
ні продукцією фірми "Оріф�
лейм". Юрій Шутак проде�
монстрував продукцію і
свою майстерність, зробив�
ши макіяж моделі, довівши,
що кожна жінка може
виглядати на всі сто! А
Наташа Мельник та Марія
Семененко проводили тесту�
вання продукції для всіх
бажаючих абсолютно без�
коштовно. Наші боярчани�
консультанти з фірми “Орі�
флейм” виконують щасливу
місію — несуть красу
людям.

Гончарі Іван та Данило
Решта — майстри високого
класу. Вони демонстрували
свою майстерність, показу�
вали прекрасні власноруч
зроблені вироби з глини.
Гончарні вироби на замов�
лення або ж навчання та
майстер�клас з гончарства
можна отримати в єдиній на
всю нашу країну школі
гончарства, яка знаходиться
в Києві, у Видубицькому мо�
настирі. Бажаючі з усієї кра�
їни приїздять до них на нав�
чання, стають гончарами,
потім працюють, їздять на
ярмарки. "Гончарство побу�
доване на почуттях, — наго�
лосив один з братів, — тому,
гончарі не просто виготовля�
ють свої вироби, вони гонять
чари — тобто чарують. Бере�
мо кусок землі, і... бачите?".
А й справді — відірватись
важко від такої натхненної
краси!

Наталя Шереметьєва —
майстер з оберегової ляльки:
"Ми працюємо в гончарній
школі, але якщо гончарів
набирають з 12 років, то в
наших групах займаються
дітки, якщо з мамами, то з
трьох років. Старші — вча�
ться самостійно під нашим

керівництвом, виконують
більш складніші завдання, з
меншими — робимо намис�
то, ліпимо щось. Їм завжди у
нас цікаво".

На фото: підприємець "Сі�
мейної стоматології"
Олександр Дюльдін з сином
Андрієм, який брав участь у
концерті. Виступав разом з
дитячим хореографічним ан�
самблем, який має гарну наз�
ву — "Перлинка" Боярської
дитячої школи мистецтв. Під
керівництвом Наталі В’яче�
славівни Абраменко та Любо�
ві Миколаївни Красільнікової
вихованці школи виконали
"Танок Ескімосів" та "Дощик"
(керівник та постановник
цих номерів — Л.М. Красіль�
нікова). Андрійко — хлопець
спритний, (я б сказала —
моторний), тому для нього
танцювати — одне задоволен�
ня. Наразі, якою ж довгою
видалася та хвилинка, яку він
витратив на фотографуван�
ня... Краще вже танцювати!

Боярська міська дитяча
школа мистецтв (школа тан�
ців)(директор школи �Анто�
ніна Петрівна Калмикова)
показала високий рівень під�
готовки дітей різних вікових
категорій. В концерті прий�
мала участь підготовча
група. У їхньому виконанні
глядачі милувалися таночка�
ми "Курчата" — (постанов�
ник — Н.В.Авраменко),
"Танок плюшевих ведме�
жат", "Олівці" та "Українсь�
кий танок". Ансамбль баль�
ного танцю "Асгард" (молод�
ша група) під керівництвом
Костянтина Миколайовича
Євлашевського виконав "Ві�
денський вальс" та танок
”О, Фреді”. "Літню польку"
танцювали лауреати першої
премії дитячого фестивалю
"Артвесна" — Дарина Тир�
нова (6 років) та Володимир
Фіцай (6 років), керівник
Н.В.Авраменко. Полькою
"Топотушкою" порадували
всіх лауреати Дарина Само�
люк (4 роки) та Олексій Пу�
жайло (4 роки). Ансамбль
сучасного танцю "Street�
dance", (керівник — Суши�
лін Олександр Валентино�
вич), виконав номер
"Мюзикбокс". Це далеко не
весь список учасників БМД
школи мистецтв, які в
доречно підібраних костю�
мах під їхні номери показа�
ли найкращі таланти нашо�
го міста.

А якою урочистою вида�
лася авторська програма Бо�
ярського Будинку культури
під назвою "Українці єднай�
мося в любові!". Прозвучали
вірші, які величали нашу
країну, пісні у виконанні чо�
тирьох найгарніших украї�
ночок (див.фото). Слова і
музику написала Ірина Сєч�

кова, оранжування —  Віта�
лія Медведчука.

Коли ж співав гурт "Таліс�
ман" (керівник — Ігор Івано�
вич Кононенко також він є й

керівником гурту "Сінко�
па"), деякі з присутніх не
втрималися і пішли витан�
цьовувати на всі лади. І сміш�
но, й грішно... весело... свят�
кують бо ж.

"Тримайте, що ви має�
те", — процитував місце
Святого Письма учасник з
дуету "Связи". Як приємно
чути щирі, актуальні поба�

жання нашої молоді. Які
вони в нас прекрасні — наші
діти! Храни їх Боже, по без�
мірній милості Твоїй.

Наша країна дуже багата

не тільки природними ресур�
сами, але й людьми талано�
витими і працьовитими.
Тому цей перелік учасників
не завершений, ще б писати
і писати... Усі великі успіхи

нашої держави складаються
з успіхів кожного українця!
Зі святом!

Валентина Сіродан 

"" УУ КК РР АА ЇЇ НН АА   ——   ЦЦ ЕЕ   НН ЕЕ   "" ОО КК РР АА ЇЇ НН АА ""
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ

чергова 50 сесія

Відповідно до Законів України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", "Про засади державної регуляторної політи�
ки у сфері господарської діяльності", "Про охорону дитин�
ства", "Про державне регулювання виробництва і обігу спир�
ту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів", Сімейного кодексу України, Кодексу
України про адміністративні правопорушення, постанови
Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. №623 "Про
затвердження державної програми подолання дитячої без�
притульності та бездоглядності на 2006�2010 роки", врахо�
вуючи стан криміногенної ситуації у підлітковому середовищі
міста, вчинення протиправних дій дітьми та у ставленні до
них, поширення проявів вживання неповнолітніми спиртних
напоїв, тютюнопаління, продажу підліткам спиртних напоїв
та втягнення їх у пияцтво, враховуючи інформацію Києво�
Святошинського районного відділу міліції, �

міськрадиБІ Сесія ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ЧЕРГОВОЇ 50�Ї СЕСІЇ БМР

18 серпня в актовій залі
Навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військо�
вого ліцею ім. І.Богуна від�
булось перше пленарне засі�
дання чергової 50�ї сесії
Боярської міської ради V
скликання, де були присутні
29 депутатів міськради.

Депутат Ніна Федосіївна
Харчук представила на роз�
гляд присутніх звернення
громадян до міського голови
та директора КП "Боярка�
Водоканал", в якому йшла
мова про відсутність водопо�
стачання, водовідведення і
асфальтового покриття доріг
в історичній частині міста.
Зокрема, відсутність водопо�
стачання під час неймовірної
спеки поставила багатьох
жителів на межу виживан�
ня. Підготувати відповідь на
письмове звернення людей
доручено заступнику місько�
го голови А.К. Тахтарбаєву.

В свою чергу, міський
голова Т.Г. Добрівський за�
певнив, що прогнози на сьо�
годні досить оптимістичні —
вже виготовлений проект з
каналізування старої части�
ни міста, відбулася зустріч з
народним депутатом Украї�
ни А.В. Мельником, який
пообіцяв, що необхідні для
цього 9 млн.грн. будуть зак�
ладені до бюджету Верхов�
ної Ради окремо. Стосовно
відсутності асфальтового
покриття доріг — то вже
проведено тендер з асфаль�
тування доріг у Київській
області, виділені кошти (на
стару частину міста Бояр�
ка — 3 млн. грн., а місту за�
галом — 7 млн. грн.). Такі
кошти місту ніколи раніше
не виділялися. Губернатор
Київщини доручив дорожні
роботи виконати до 25 жов�
тня 2010 року. Проблема
водопостачання теж вирішу�

ється — неподалік від інтер�
нату для людей зі слабким
зором вже пробурюється но�
ва свердловина, а за період
відсутності водопостачання
мешканцям буде зроблено
перерахунок коштів.

Потім перейшли до роз�
гляду питань, зазначених в
порядку денному. Перше з
них — підготовка до опалю�
вального сезону 2010�2011
р.р. Доповідач — заступник
міського голови А.К. Тахтар�
баєв, зокрема, говорив, що у
зв'язку з обмеженим фінан�
суванням проблем у вирі�
шенні "опалювального" пи�
тання виявилось чимало.
Але немає сумніву, що робо�
ти буде закінчено своєчасно.

На 01.08.2010 року КП
БГ ВУ ЖКГ витратило 92
тис. грн. на підготовку ко�
тельні "Космос" до роботи в
новому опалювальному сезо�
ні. Готовність котельні скла�
дає 65%. З 02.08.2010 р.
тепловий комплекс переда�
ється на баланс підприєм�
ства КП "Києво�Святошин�
ська тепломережа" КОР.

Техніка до зими готова,
договір на закупівлю 45 тонн
солі та суміші для посипання
доріг укладено й підписано,
бригади з обслуговування
доріг укомплектовані, 250
тонн піску вже є в наявності.
Також придбано необхідну
техніку для ямкового ремон�
ту доріг.

Звіт про стан справ в
комунальних підприємствах
міста продовжив директор
КП БГ ВУ ЖКГ М.І. Дави�
денко. Зокрема, як зазначив
керівник, робіт з підготовки
житлового фонду виконано
на 230 тис.грн. А саме: про�
ведений плановий ремонт
поверхових щитів у 8�ми
будинках, замінено лічиль�
ники загальнобудинкового

обліку в 5�ти будинках, про�
водяться роботи зі встано�
влення лічильників газу в
гуртожитку по вул. Моло�
діжна, 12/2, зроблений ка�
пітальний ремонт покрівлі
житлового будинку по вулиці
Сєдова,13 (вартість робіт —
66,7 тис.грн.). Ремонт пок�
рівель будинків — дуже на�
гальне питання. На сьогодні
зареєстровано заяви на ре�
монт 51 будинку. Силами уп�
равління проведено поточ�
ний ремонт покрівлі 7�ми
будинків, складений графік
робіт ще в 7 будинках, але
виконати роботи в повному
обсязі управління самотуж�
ки не в змозі.

Проводяться роботи із
заміни запірної апаратури,
систем опалення, водопоста�
чання та водовідведення
житлових будинків. Перед�
бачено засклення вікон схо�
дових маршів, закриття да�
хів, підвалів. Це буде зробле�
но протягом вересня�жовтня
2010 року. Одним з першо�
чергових питань є ремонт
будинків по вул. Молодіжна,
4 та Молодіжна, 6, підсилен�
ня фундаменту будинку, що
по вул. Білогородська, 41.
Міським бюджетом передба�
чено фінансування вказаних
робіт в поточному році відпо�
відно на 100 та на 70 тисяч
гривень, але вказаних кош�
тів недостатньо. Для благоу�
строю міста за рахунок кош�
тів КП БГ ВУ ЖКГ викона�
но робіт (прибирання при�
бордюрної території, виве�
зення сміття, закупівля бен�
зину, інвентарю, квіткової
продукції) на суму 427300
грн.

Про роботу КП "Боярка�
Водоканал" депутатам допо�
відала Г.А. Павліченко —
начальник КП "Боярка�Во�
доканал", яка розповіла, що

на балансі підприємства зна�
ходиться 59 свердловин. З
них — задля нормального
режиму водопостачання
працює 34, а цьогорічної
кризової ситуації, виклика�
ної аномальним температур�
ним режимом, працювали
45 свердловин. Не обходи�
лось й без проблем. Зокрема,
вийшли з ладу кабелі, термін
придатності яких — 30
років, а вони відпрацювали
вже 50, відсутність резер�
вного живлення до свердло�
вин Забірського водозабору.
4 свердловини в історичній
частині міста забезпечують
лише 50% від потреб міста.
Депутатами на сесії було
схвалено рішення про вне�
сення доповнень до статуту
"Водоканалу".

Серед звітів, не схвале�
них депутатами міськради,
був звіт КП "Києво�Свято�
шинська тепломережа", в
якому мова йшла про стан
готовності до роботи в опа�
лювальному сезоні котельні
з�ду "Арксі", що забезпечує
теплом 31 житловий буди�
нок. Заслухають звіт керів�
ника цього підприємства на
другому пленарному засідан�
ні сесії. Інформацію, що
надав директор КП БГ ВУ
ЖКГ М.І. Давиденко, прий�
няли до відома.

Також, на сесії розгляда�
лося питання про ліквідацію
філії комунального підпри�

ємства БГВУЖКГ Боярської
міської ради "Міська риту�
альна служба". На засіданні
комунальної комісії звіт
керівника цього підприєм�
ства визнаний незадовіль�
ним, доручення міської ради
ним не виконуються. Рішен�
ням виконкому міської ради
було зменшено тарифи з
надання ритуальних послуг.
Вирішено відмінити попе�
реднє рішення про створен�
ня філії і доручити директо�
ру КП БГ ВУ ЖКГ М.І. Да�
виденку до 20 серпня 2010
року створити "Міську риту�
альну службу" безпосеред�
ньо в структурі підприєм�
ства.

Сесія прийняла рішення
про заборону перебування
дітей віком до 16 років у
закладах дозвілля, ресторан�
ного господарства, на вули�
цях та в інших громадських
місцях міста Боярка після
22.00�ї години.

Депутати одноголосно
підтримали рішення про на�
дання в оренду частини при�
міщення (актова зала) кіно�
театру ім. Островського
(вул. Вокзальна, 51) район�
ній Дитячій школі мистецтв.

Земельні питання, що
розглядалися на засіданні
земельної комісії, були схва�
лені депутатами, присутніми
в сесійній залі.

Ганна Бєлобородова

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Заборонити перебування у

нічний час дітей віком до 16 років

без супроводу батьків або осіб, які

їх замінюють, після 22�ї години в

закладах дозвілля, ресторанного

господарства, на вулицях та в

інших громадських місцях м.

Боярка.

2. Заборонити суб'єктам госпо�

дарювання, які провадять діяль�

ність та/або є власниками закла�

дів, перелічених в пункті 1 цього

рішення, надавати послуги дітям

після 22�ї години.

3. Рекомендувати Києво�Свя�

тошинському районному відділу

міліції організувати роботу з вия�

влення та усунення порушень

вимог, визначених пунктом 1 цього

рішення щодо перебування дітей у

громадських місцях, та вживати

заходів з притягнення винних

батьків або осіб, які їх замінюють,

до адміністративної відповідально�

сті, визначеної чинним законодав�

ством.

4. Рекомендувати керівникам

закладів освіти організувати робо�

ту з батьківською громадою щодо

дотримання, передбаченого цим

рішенням, порядку перебування

дітей в громадських місцях у ніч�

ний час, шляхом проведення

широкомасштабної роз'яснюваль�

ної роботи з батьківською грома�

дою про відповідальність за вихо�

вання, навчання та розвиток дітей.

5. Спеціалісту у справах дітей

Боярської міської ради спільно з

кримінальною міліцією у справах

дітей забезпечити постійний та діє�

вий контроль шляхом проведення

систематичних перевірок дотри�

мання особами, які визначені

пунктом 1 цього рішення, порядку

їхнього перебування у громадських

місцях.

6. Економічному відділу Бояр�

ської міської ради надати спеціалі�

сту у справах дітей міськвиконко�

му перелік закладів, визначених

пунктом 1 цього рішення, яким

встановлено цілодобовий або про�

довжений режим роботи.

7. Раніше прийняті рішення

міської ради, її виконавчого комі�

тету, розпорядження міського

голови діють в частині, що не супе�

речить цьому рішенню.

8. Інформаційній агенції КП

"Боярка�Інформ" оприлюднити це

рішення в засобах масової інфор�

мації.

9. Рішення набирає чинності з

дня його опублікування в газеті

"Боярка�Інформ" та підлягає роз�

міщенню на офіційному веб�пор�

талі міста в мережі Інтернет.

10. Контроль за виконанням

цього рішення покласти на постій�

ну депутатську комісію Боярської

міської ради з питань регламенту,

депутатської діяльності та етики,

законності та правопорядку та

постійну депутатську комісію

Боярської міської ради з питань

духовності, освіти, культури, моло�

ді та спорту, охорони здоров'я,

материнства і дитинства.

Міський голова

Т.Г. Добрівський

Секретар ради

М.Г. Лєзнік

РІШЕННЯ № 50/2903

від 18 серпня 2010 року № 50/2903

м. Боярка

Про заборону перебування дітей у закладах дозвілля,

ресторанного господарства, на вулицях та в інших громадських

місцях м. Боярка після 226ї години
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БІ тижня
Події

ППООВВІІРР  УУ  ССЕЕББЕЕ!!
Під такою назвою 24�26

серпня у Боярці проходив
фестиваль до Дня незалеж�
ності й турнір з рибної ловлі
серед дітей з фізичними ва�
дами. В фізкультурно�спор�
тивному Боярському клубі
інвалідів "Ікар" вже стало
доброю традицією проводи�
ти свята для дітей з обмеже�
ними фізичними можливо�
стями. Цього разу до органі�
зації свята долучились Фе�
дерація риболовного спорту
інвалідів "РИСІ" спільно з
Центром "Інваспорт" Київ�
ської області за підтримки
Боярської міської ради й
Управління з питань фіз�
культури та спорту облдер�
жадміністрації, Києво�Свя�
тошинської райдержадміні�
страції. Мета подібних захо�
дів — привернути увагу сус�
пільства до проблем дітей�
інвалідів та виховання лю�
дяності й поваги у ставленні
до них. Заходи, які проводи�
лись раніше, довели, що всі
учасники насправді мають
необмежені можливості у
здобутті перемоги, в першу
чергу, над собою.

В фестивалі взяли участь
більше 40 дітей — члени
клубу "Ікар", гості з Києва,
Києво�Святошинського ра�
йону і дитячого будинку "Ро�
дина". Учасників фестива�
лю чекала цікава концерт�
но�розважальна програма,
"солодкий стіл", різноманіт�
ні конкурси і, звичайно ж,
чудові подарунки, якими
дітей забезпечили підприєм�
ці М.В. Матейко та Ж.В.
Іванова. Привітати учасни�
ків і організаторів фестива�
лю завітав міський голова
Т.Г. Добрівський. Діти за�
любки демонстрували меру
свої роботи, які були пред�
ставлені на стенді. Тарас
Григорович висловив споді�
вання, що дні перебування в
нашому місті і в гостинному
клубі "Ікар" будуть приєм�

ними і незабутніми для всіх
учасників фестивалю, і
подякував Галині Сигізмун�
дівні Оревіній за важливу і
невтомну працю. Адже зав�
дяки таким людям стає лег�
ше жити, вони допомагають
в тяжкі періоди життя збе�
регти надію в серці та віру в
майбутнє.

25 серпня учасники фес�
тивалю "Повір у себе" взяли
участь у турнірі з рибної
ловлі, який традиційно від�
бувся на ставку у Забір’ї. І
організатори фестивалю, і
діти висловлюють щиру
подяку директору Публічно�
го Акціонерного Товариства
"Забір’я" Р.В. Непомнящо�
му та заступнику голови
правління А.П. Злиденному
за підтримку. Діти і дорослі
щиро раділи можливості
вирватись цими спекотними
днями з "кам'яних джунг�
лів" столичного міста на сві�
же повітря з мальовничими
краєвидами, та ще й зайня�
тись улюбленою справою —
риболовлею, адже вони нео�
дноразово брали участь в
змаганнях з рибної ловлі.

Переможців чекали оригі�
нальні кубки у вигляді золо�
тої рибки, медалі та почесні
грамоти, які надала райдер�
жадміністрація. Заступник
голови райдержадміністра�
ції з питань соціально�гума�
нітарної політики А.М. Іско�
ростенський був присутній
на турнірі. Анатолій Мико�
лайович запевнив, що клубу
"Ікар" та його проблемам
приділяється особлива
увага, і в майбутньому пла�
нується надати Боярському
фізкультурно�спортивному
клубу інвалідів статус
районного для більш тісної і
плідної співпраці. Прово�
диться значна робота, щоб
до 1 жовтня звільнити при�
міщення для клубу "Ікар".

Ганна Бєлобородова

ЗЗУУССТТРРIIЧЧ  ММЕЕРРАА  ЗЗ  ККЕЕРРIIВВННИИККААММИИ
РРЕЕЛЛIIГГIIЙЙННИИХХ  ГГРРООММААДД

"Вітаю всіх з днем Неза�
лежності! Ця зустріч є чудо�
вою нагодою привітати один
одного з наступаючим свя�
том, разом зосередитись на
тій робочій атмосфері, яка є
зараз в районній та обласній
адміністраціях. Ми повинні
зараз об'єднувати Україну,
багато працювати, щоб на�
решті вже з цими виборами
політична боротьба заверши�
лась. Бо піднімати прапори
бажаючих вистачає, але з
тих, хто ці прапори підно�
сить, бажаючих працювати
мало. Я вірю, що мені, як
міському голові, вдасться
набрати тих темпів розвитку
міста, який був до періоду
моєї відсутності. Ми зможе�
мо знову розпочати ті прог�
рами, ті ідеї, ті заходи, які
були заплановані раніше.
Низько вклоняюсь всім релі�
гійним громадам за духовну
підтримку, коли сталася зі
мною така біда. Деякі грома�
ди я вже відвідав і подякував
за ті молитви, що підноси�
лись за мене. Молились не
тільки Боярські Церкви, але
навіть і в Почаївській Лаврі
та в інших місцях. Була під�
тримка, і я повинен сказати,
що відчував її. Тому я вам
щиро вдячний, що ви розі�
брались в цій ситуації, пос�
тавились з розумінням. Бог
інколи проводить нас через
такі випробування, і ми
повинні перейти через те. За
два тижні, коли це сталося,
було зібрано шість тисяч під�
писів на мою підтримку. І я
дякую всім боярчанам. Полі�
тика — це боротьба за владу,
але хочу наголосити, що нам
досить боротись, нам треба
серйозно працювати. Ті
люди, ті темні сили, які
рвуться до влади, вони крім
чорного піару більше нічого
не вміють робити. Вони не
здатні ні на прогрес, ні на по�
зитив. Я хотів закликати вас
продовжувати нашу спів�
працю. По можливості відві�
даю кожну релігійну громаду
міста. З повагою ставлюсь до
кожної з них. Згідно закону
нашої країни, кожна людина
має право на свободу вірос�
повідання і реалізацію себе в
тому напрямку, який вона
забажає. І головне, для чого
я вас зібрав: буду просити,
аби ви провели молебні за
Україну, та український
народ. 24 серпня готуємось
святкувати День Незалеж�
ності України, тому хотілось
би, щоб ви кожний у своїй

громаді помолились за нашу
Україну, за наш багато�
страждальний народ. Країна
наша надзвичайно таланови�
та і перспективна держава,
але багато чого залежить від
влади, яку ми з вами обере�
мо: місцеву, районну, облас�
ну і від депутатів. 

Наше місто переживає
певний етап розвитку, але
не можна мати якусь чарів�
ну паличку, щоб у нас все
було яскраво і гарно. Та все
ж позитивні результати є.
Займаємось проблематикою
міста, знаємо, як ці пробле�
ми вирішувати. Особисто я
впевнений, що команда
Януковича — це перспекти�
ва для Боярки. Якщо для
асфальтування доріг у нас
було 5 млн.грн., то сьогодні
у нас уже близько 7 млн.
грн. Як бачите, в багатьох
напрямках порозуміння у
співпраці є. І ми будемо пра�
цювати, незважаючи на
тиск і психологічний, і фі�
зичний (як ви знаєте), на
ряд провокацій, на які ми не
реагували і не будемо реагу�
вати. Знаю, що в Боярці ще
вистачає проблем і є над чим
трудитися. Основна пробле�
ма, з якою ми фактично
справилися — це Генераль�
ний план розвитку міста,
який вже готовий до затвер�
дження. Це дасть можли�
вість розширити межі і вирі�
шити багато питань з індиві�
дуальних забудов та розвит�
ку промислових підпри�
ємств. На жаль, місто в іс�
нуючих межах і в такому
статусі не може далі розви�
ватись, треба змінювати ста�
тус міста на статус обласного
значення. Це дасть місту
багато перспектив. Все це
можна зробити, коли в місті
є злагода, розуміння, під�
тримка один одного. Під�
тримку я відчуваю, хоча
знаю, зараз не буде просто.
Два місяці буде дуже багато
брудної боротьби. І це не ви�
няток, це так завжди. Але
зараз я закликаю сконцен�
трувати свою увагу на Дні

Незалежності. Просити в
Бога милості і всіх благосло�
вінь на нашу прекрасну
Батьківщину. "

Міський голова подякував
всім присутнім керівникам
релігійних громад за духовну
роботу, яку вони проводять.
"Людина здорова, коли є гар�
монія фізична і духовна,
тому покладаємось на вас й
просимо і далі лікувати душі
наших боярчан. Якби всі так
мислили — не було б проблем
з наркоманією, алкоголізмом

і всього, що з цим пов'язано."
Атмосфера на нараді була

доброзичливою, дружньою.
На зустріч з мером прийш�
ли: протоієрей Михайло
Васильович Каліка (Свято�
Покровська парафія), віка�
рін о.Ротдольф Гошьчевскі
(Римо�Католицька Церк�
ва),  Олена Іванівна Гонча�
ренко (Церква "Спасіння"),
Клавдія Іванівна Закрев�
ська (Церква "Нове поко�
ління"), Богдан Анатолійо�
вич Бєлінський (Церква
"Спасіння"), Антон Зигмун�
дович Самборський (Римо�
Католицька Церква), Рости�
слав Ростиславович Шкін�
дер (Церква "Надія жит�
тя"). Керівники з розумін�
ням поставились до пропо�
зиції служителя Церкви
м.Боярка (від Церкви "Спа�
сіння") Олени Іванівни Гон�
чаренко, аби всі громади
міста згуртувались і разом
допомогли в підготовці до
святкування Дня Незалеж�
ності, а саме — надали
практичну реальну допомо�
гу. Добрівський Тарас Гри�
горович наразі пообіцяв ви�
вести весь трудовий колек�
тив міськради, аби разом з
релігійними громадами при�
брати парк ім. Шевченка.
Ця значуща подія відбудеть�
ся в п'ятницю, 27 серпня, о
14 годині. 4�17�10 — кон�
тактний телефон для керів�
ників релігійних громад. 

Міський голова закликає
всіх бажаючих прийти у
парк ім. Шевченка і показа�
ти всьому місту, як дружно
ми можемо працювати на
благо людей. Зробимо це не
тільки словом, а й ділом! 

Записала 

Валентина Сіродан,

21 серпня 2010 року о 10 годині відбулася зустріч
Тараса Григоровича Добрівського з керівниками релігій�
них громад міста Боярка. Головна мета наради —
закликати всіх служителів Церкви до проведення

молебнів за Україну та український народ.
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ПОНЕДІЛОК

30 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:00 Погода

11:10 Т/с "Диявол із Орлі.

Ангел із Орлі" 

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Право на захист

13:00 Як це?

13:25 Х/ф "Повернення

Батерфляй" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:35 Хочу в армію!

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. Шлях

чемпіона. В. Сенченко � М.

Сасакі

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Чоловічий клуб. Бокс.

Бій за титул чемпіона світу за

версією WBA у другій

напівсередній вазі. В. Сенченко

� Ч.�Х. Наварро

22:50 Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:10 Спорт

23:20 Погода

23:25 Від першої особи

00:15 Фільм фестивалю

Покров

1+1

06:10 Т/с "Янгол�охоронець"

06:55 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 "Буковель"

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Х/ф "Клеопатра"

13:40 "Буковель"

14:00 Х/ф "Більше, ніж

друзі"

17:05 Х/ф "Диявол носить

Прада"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 "Міняю жінку � 2"

21:40 Х/ф "Нічні сестри" 

23:50 ТСН

00:05 Х/ф "Клеопатра"

ІНТЕР

06:05 Д/п "Секретні історії.

Нечисть"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

07:30 Новини

07:40 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

08:30 Новини

08:40 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2" 

11:15 Т/с "Невидимки" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

13:55 Т/с "Сьомін" 

15:05 "Зрозуміти. Пробачити"

15:45 "Чекай на мене"

17:20 Т/с "Сусіди" 

18:00 Новини

18:10 Т/с "Одружити

Казанову" 

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть" 

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Російський

шоколад"

23:30 Д/п "Секретні історії.

Нечисть"

00:45 Д/п "Дика Європа"

НОВИЙ КАНАЛ

05:05 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Умілець Менні"

06:10 Т/c "Курсанти"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:25 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "Усе для

вас"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:45 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:30 М/c "Зоряні війни:

війни Клонів"

14:50 Teen Time

14:55 Т/c "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:25 Т/c "Щасливі разом" 

21:25 Т/c "Вороніни"

22:30 Світлі голови

23:30 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Служба розшуку дітей

01:10 Т/c "Крузо"

01:55 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

06:00 "Документальний

детектив. Породження

темряви"

06:25 "Бізнес +"

06:30 Т/с "Комісар Рекс"

08:20 "Караоке на Майдані"

09:20 Х/ф "Жіноча інтуїція"

11:55 "Битва екстрасенсів"

14:00 "Російські сенсації.

Зірки із пластику"

15:00 "Давай одружимося"

17:00 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "У пошуках істини.

Окультний Гітлер"

20:10 "Чужі помилки. Мій

батько � маніяк!"

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 "Два квитки на

денний сеанс"

ВІВТОРОК

31 серпня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Т/с "Диявол із Орлі.

Ангел із Орлі" 

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Темний силует

12:50 Книга. ua

13:15 Х/ф "Мій лагідний і

ніжний звір" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:35 Ближче до народу.

Володимир Гришко

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:40 Діловий світ

18:55 Погода

19:00 Про головне

19:40 Чоловічий клуб. Бокс.

Бій за титул чемпіона України у

супернапівсередній вазі. І.

Фаніян � А. Карпець

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Чемпіонат

світу � 2010. Ретроспектива.

Італія � Нова Зеландія

ТРК "Ера"

23:50 Підсумки

00:00 Спорт

00:05 Погода

00:10 Від першої особи

00:40 Фільм фестивалю

Покров

1+1

06:05 "Служба розшуку дітей"

06:10 Т/с "Янгол�охоронець"

06:55 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Х/ф "Клеопатра"

12:05 "Буковель"

12:35 Х/ф "Ас серед асів"

14:55 Х/ф "Нічні сестри"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Маргоша � 3"

21:15 Т/с "Маргоша � 3"

22:15 Т/с "Інтерни"

22:50 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Клеопатра"

01:25 ТСН

ІНТЕР

06:30 Д/п "Секретні історії.

Фабрика зомбі"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

07:30 Новини

07:40 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

08:30 Новини

08:40 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2" 

11:10 Т/с "Невидимки" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 "Детективи"

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"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Російський

шоколад"

23:30 Д/п "Казкові красуні"

00:50 Д/п "Дика Європа"

НОВИЙ КАНАЛ

05:05 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Умілець Менні"

06:10 Т/c "Курсанти"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:25 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "Усе для

вас"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:40 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:30 М/c "Зоряні війни:

війни Клонів"

14:50 Teen Time

14:55 Т/c "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:20 Т/c "Щасливі разом" 

21:25 Т/c "Вороніни"

22:25 Здрастуйте, я � Ваша

мама!

23:25 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Т/c "Крузо"

01:50 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

05:30 "Документальний

детектив. Карпатська вендета"

05:55 "Бізнес +"

06:00 Т/с "Кулагін і

партнери"

06:25 Т/с "Комісар Рекс"

08:10 "Караоке на Майдані"

09:10 Х/ф "Жіноча інтуїція�

2"

12:00 "Нез'ясовно, але факт"

13:00 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"

14:00 "Чужі помилки. Мій

батько � маніяк!"

15:00 "Давай одружимося"

17:00 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Правила життя.

Нетрадиційна медицина"

20:10 "Чужі помилки.

Наречена у труні"

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 "Батьків не

вибирають"

СЕРЕДА

1 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Т/с "Диявол із Орлі.

Ангел із Орлі" 

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Хай щастить

12:45 Король професій

13:05 Кордон держави

13:20 Сільрада

13:45 Х/ф "Анна Кареніна" 

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 В гостях у Д. Гордона

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:40 Діловий світ

18:55 Погода

19:00 Про головне

19:40 Чоловічий клуб. Бокс.

Бій за титул чемпіона Європи за

версією ЕBA у суперсередній

вазі. С. Емурлаєв � Б.�М.

Мартінез

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Чемпіонат

світу � 2010. Ретроспектива.

Данія � Японія

ТРК "Ера"

23:40 Підсумки

23:50 Спорт

00:00 Концерт до 40�річчя

Палацу Україна 

00:45 Від першої особи

00:55 Погода

Перший Національний.

1+1

06:05 "Служба розшуку дітей"

06:10 Т/с "Янгол�охоронець"

06:55 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Інтерни"

08:35 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

11:20 Т/с "Шалений янгол"

12:35 Т/с "Шалений янгол"

13:40 Т/с "Маргоша � 3"

14:50 Т/с "Маргоша � 3"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Маргоша � 3"

21:15 Т/с "Маргоша � 3"

22:15 Т/с "Інтерни"

22:50 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Ас серед асів"

01:45 ТСН

ІНТЕР

06:05 Д/п "Казкові красуні"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

07:30 Новини

07:40 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

08:30 Новини

08:40 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2" 

11:10 Т/с "Невидимки" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 "Детективи"

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"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Російський

шоколад"

23:30 Д/п "Прокляття

Тамерлана"

00:45 Д/п "Дика Європа"

01:50 "Подробиці"

НОВИЙ КАНАЛ

05:05 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Умілець Менні"

06:10 Т/c "Курсанти"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:25 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "Усе для

вас"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:40 Велике

мультиплікаційне шоу

14:00 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:35 М/c "Зоряні війни:

війни Клонів"

14:50 Teen Time

14:55 Т/c "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:25 Т/c "Щасливі разом" 

21:25 Т/c "Вороніни"

22:25 Зроби мені смішно

23:25 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Служба розшуку дітей

01:10 Т/c "Крузо"

01:50 Студія "Зона ночі".

Культура

01:55 Сходи до неба

02:15 Перемога над сонцем.

Епілог

02:45 Мольфар з роду Нечаїв

03:00 Студія "Зона ночі"

СТБ

05:40 "Документальний

детектив. Список кілера"

06:05 "Бізнес +"

06:10 Т/с "Кулагін і

партнери"

06:35 Т/с "Комісар Рекс"

08:20 "Караоке на Майдані"

09:20 Х/ф "Дванадцять

стільців"

13:00 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"

14:00 "Чужі помилки.

Наречена у труні"

15:00 "Давай одружимося"

17:00 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Зіркове життя.

Прокляття Майстра та

Маргарити"

20:10 "Російські сенсації.

Світопредставлення"

21:20 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 "Балада про

солдата"

ЧЕТВЕР

2 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Т/с "Диявол із Орлі.

Ангел із Орлі" 

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

13:10 Аудієнція

13:45 Х/ф "Анна Кареніна" 

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
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18:55 Погода

19:00 Про головне

19:40 Чоловічий клуб. Шлях

чемпіона. О. Єфімович � С.

Бланко

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 "Попередження" з М.

Вереснем

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 Концерт до 40�річчя

Палацу Україна 

1+1

06:05 "Служба розшуку дітей"

06:10 Т/с "Янгол�охоронець"

06:55 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Інтерни",

08:35 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

11:20 Т/с "Шалений янгол"

12:35 Т/с "Шалений янгол"

13:40 Т/с "Маргоша � 3"

14:50 Т/с "Маргоша � 3"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Маргоша � 3"

21:15 Т/с "Маргоша � 3"

22:15 Т/с "Інтерни"

22:50 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Гарем" 

01:55 ТСН

ІНТЕР

06:10 Д/п "Прокляття

Тамерлана"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 "Ранок з Інтером"

07:20 Новини

07:30 Новини

07:40 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

08:30 Новини

08:40 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2" 

11:10 Т/с "Невидимки" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 "Детективи"

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"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Російський

шоколад"

23:30 Д/п "Шоу�бізнес. Живі

мішені"

00:50 Д/п "Дика Європа"

02:00 "Подробиці"

НОВИЙ КАНАЛ

05:05 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Умілець Менні"

06:10 Т/c "Курсанти"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:25 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "Усе для

вас"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:40 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:30 М/c "Зоряні війни:

війни Клонів"

14:50 Teen Time

14:55 Т/c "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:25 Т/c "Щасливі разом" 

21:25 Т/c "Вороніни"

22:25 Новий погляд

23:25 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Служба розшуку дітей

01:10 Т/c "Крузо"

01:55 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

05:30 "Документальний

детектив. У тенетах страху"

05:55 "Бізнес +"

06:00 Т/с "Кулагін і

партнери"

06:25 Т/с "Комісар Рекс"

08:05 "Караоке на Майдані"

09:05 Х/ф "Золоте теля"

13:00 "Битва екстрасенсів.

Протистояння шкіл"

14:00 "Російські сенсації.

Святопредставлення"

14:55 "Давай одружимося"

17:00 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Моя правда. Ігор

Гірнік. Сльози плейбоя"

20:10 "Російські сенсації.

Розлучити зірку"

21:20 Т/с "Кулагін і

партнери"

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с "Адвокат"

00:45 "Вікна�Спорт"

00:50 "Бізнес +"

00:55 Х/ф "Женя, Женєчка і

"Катюша"

П'ЯТНИЦЯ

3 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Т/с "Диявол із Орлі.

Ангел із Орлі" 

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Х/ф "Йди і дивись" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:35 Околиця

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"

18:00 Все для тебе

18:20 Новини

18:45 Магістраль

19:05 Погода

19:15 Х/ф "Бризки

шампанського" 

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Чемпіонат

світу � 2010. Ретроспектива.

Чилі � Іспанія

1+1

06:05 "Служба розшуку дітей"

06:10 Т/с "Янгол�охоронець"

06:55 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Інтерни"

08:35 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

11:20 Т/с "Шалений янгол"

12:35 Т/с "Шалений янгол"

13:40 Т/с "Маргоша � 3"

14:50 Т/с "Маргоша � 3"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Х/ф "Щур"

00:05 Х/ф "Собача любов" 

01:50 ТСН

ІНТЕР

06:10 Д/п "Секретні сестри

Терешкової"

06:55 "Шалені татусі"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

07:30 Новини

07:40 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Інтером"

08:30 Новини

08:40 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�2" 

11:10 Т/с "Невидимки" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

14:00 "Детективи"

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"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Російський

шоколад" 

23:30 Д/п "Секретні сестри

Терешкової"

00:45 Д/п " Батьки і діти.

Чорна слава"

01:50 "Подробиці"

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Т/c "Колишня"

05:40 Служба розшуку дітей

05:45 М/c "Умілець Менні"

06:10 Т/c "Курсанти"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:25 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "Усе для

вас"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:40 Велике

мультиплікаційне шоу

14:00 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:35 М/c "Зоряні війни:

війни Клонів"

14:50 Teen Time

14:55 Т/c "Друзі"

15:45 Teen Time

15:50 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом"

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:25 Т/c "Щасливі разом" 

21:25 Т/c "Вороніни"

22:25 Інтуїція

23:25 Т/c "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Х/ф "Секс і 101

смерть" 

02:55 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

05:30 "Документальний

детектив. В'язень ненависті"

05:55 "Бізнес +"

06:00 Т/с "Кулагін і

партнери"

06:30 Т/с "Комісар Рекс"

08:15 Х/ф "Ситуація 202"

17:45 "Вікна�Новини"

17:55 Х/ф "Операція "И" та

ішні пригоди Шурика"

20:00 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

23:10 Х/ф "Приборкання

норовливого"

01:30 "Вікна�Спорт"

01:40 "Бізнес +"

01:45 Х/ф "Цілком

пропащий"

СУБОТА

4 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода

09:05 Доки батьки сплять

09:25 Так просто

10:05 Наша пісня

11:00 Хіт�парад "Національна

двадцятка"

11:50 Погода

11:55 Х/ф "Бризки

шампанського" 

13:45 Як це?

14:10 Погода

14:20 Світло

14:50 Книга. ua

15:15 В гостях у Д. Гордона

16:05 Погода

16:10 Х/ф "Таємниця

"Чорних дроздів" 

18:00 Золотий гусак

18:30 Прем'єра. Ревізор

19:00 Х/ф "Бомж" 

21:00 Підсумки дня

21:40 Світ спорту

21:50 Фольк�music

22:40 Погода

22:45 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка,

Кено

ТРК "Ера"

23:00 Акваторія бізнесу

23:30 Погода

23:35 Золота 10�ка М.

Поплавського

00:15 Фільм фестивалю

Покров

1+1

06:00 "Літаючий будинок"

06:50 "Справжні лікарі"

07:50 "Світське життя"

09:05 Квартирна лотерея

"Хто там?"

10:15 М/с "Клуб Міккі

Мауса"

10:40 М/ф "Мавпочки

вперед. Мавпочки грабіжники.

Мавпочки в опері"

11:00 М/ф "Тіллі та дракон"

12:00 Х/ф "Вічне кохання"

16:30 "Анатомія слави"

17:30 Х/ф "Нянька за

викликом"

19:30 ТСН

20:10 Х/ф "Люди X �

останній контакт"

22:20 Х/ф "Ларго Вінч.

Початок" 

00:30 Х/ф "Ефект метелика �

2" 

02:10 Х/ф "Собача любов" 

03:35 Х/ф "Гарем" 

ІНТЕР

06:05 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

07:05 Х/ф "Ну що,

приїхали?" 

09:00 "Ігри чемпіонів"

09:25 "Формула любові".

Зеленський

10:25 "Містечко"

11:45 "Позаочі". Меньшов

12:50 "Найрозумніший" 

14:45 Х/ф "Москва сльозам

не вірить" 

17:50 Футбол. Збірна Польщі

� збірна України

20:00 "Подробиці"

20:25 "Вечірній квартал"

23:30 Вечір боксу. Макс

Бурсак � Брайан Верра

00:35 Х/ф "Готовий до бою"

НОВИЙ КАНАЛ

05:15 Х/ф "Фліппер"

06:40 Репортер

06:55 М/ф "Принц Єгипту"

08:50 М/с "Дональд Дак"

09:30 М/с "Русалонька"

09:50 Зроби мені смішно

10:50 Здрастуйте, я � Ваша

мама!

11:50 Інтуїція

12:50 Формула драйву

13:15 Файна Юкрайна

14:00 Даєш молодь

14:35 Світлі голови

15:35 Україна сльозам не

вірить

18:05 М/ф "Шрек�2"

20:00 Х/ф "Любов у

великому місті"

21:50 Х/ф "Жерсть"

00:00 Спортрепортер

00:05 Х/ф "Повернися до

мене" 

02:20 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

04:55 "Наші улюблені

мультфільми"

06:35 Х/ф "Новорічні

пригоди Маші і Віті"

07:55 "Караоке на Майдані"

08:55 "Їмо вдома"

10:05 "ВусоЛапоХвіст"

10:35 М/ф "Губка Боб"

11:50 Х/ф "Приборкання

норовливого"

14:05 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

16:55 Х/ф "Операція "И" та

ішні пригоди Шурика"

19:00 "Х�Фактор"

21:45 "Смішні люди"

22:45 "Моя правда. Ігор

Гірнік. Сльози плейбоя"

23:45 "Зіркове життя.

Прокляття Майстра та

Маргарити"

00:45 "Паралельний світ"

01:40 Х/ф "Геній"

НЕДІЛЯ

5 вересня

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 Погода

11:40 Х/ф "Бомж" 

13:30 Шеф�кухар країни

14:20 Хочу в армію!

14:50 Ближче до народу.

Андрій Шевченко

15:15 В гостях у Д. Гордона

16:05 Погода

16:10 Пам'яті М. Мозгового.

Концертна програма "Моя віра,

надія, любов"

18:15 Діловий світ. Тиждень

18:50 Погода

18:55 Х/ф "Повернути Віру" 

20:30 Точка зору

21:00 Підсумки тижня

21:45 Чоловічий клуб. Бокс.

Бій за титул чемпіона Європи за

версією ЕBU у напівлегкій вазі.

О. Єфімович � С. Такушт

22:45 Погода

22:50 Трійка, Кено, Максима

ТРК "Ера"

23:00 Ера бізнесу. Підсумки

23:30 Погода

23:35 Оперативний об'єктив

00:00 Фільм фестивалю

Покров

1+1

06:05 М/ф "Жирафа і

окуляри", "12 місяців"

07:05 М/ф "Тіллі та дракон"

08:00 "Ремонт +"

09:05 "Лото�забава"

10:15 М/с "Клуб Міккі

Мауса"

10:40 "Смакуємо"

11:15 "Шість кадрів"

11:55 Х/ф "Люди X �

останній контакт"

14:05 Х/ф "Щур"

17:55 "Міняю жінку � 2"

19:30 "ТСН � тиждень"

20:10 Т/с "Доктор Тирса"

22:05 "Світське життя"

23:05 Х/ф "Переступити

межу" 

01:55 Х/ф "Ефект метелика �

2" 

03:15 Х/ф "Переступити

межу" 

ІНТЕР

06:20 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

07:00 Бокс. Макс Бурсак �

Брайан Верра

08:15 Д/п "Гладіатори

Юрського періоду"

09:30 "Школа доктора

Комаровского"

10:00 "Україно, вставай!"

10:25 "Доки всі вдома". І.

Кобзон

12:00 Х/ф "За сімейними

обставинами" 

14:40 Д/п "Життя Бармалея.

Р. Биков"

15:50 Х/ф "Гріх"

17:50 Х/ф "Дах"

20:00 "Подробиці тижня"

20:55 Х/ф "Біла ведмедиця"

23:00 Міс Україна

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 Х/ф "Джек Хантер і

небесна зірка"

07:45 Церква Христа

08:00 Запитайте у лікаря

08:25 Руйнівники міфів

09:25 М/с "Доброго ранку,

Міккі!"

10:05 М/с "Русалонька"

10:45 М/ф "Шрек�2"

12:30 Кліпси

12:55 Шоуманія

13:45 Ексклюзив

14:30 Аналіз крові

15:15 Info�шок

16:20 Новий погляд

17:20 Т/c "Татусеві дочки"

18:00 Х/ф "Любов у

великому місті" 

20:00 Україна сльозам не

вірить

22:25 Файна Юкрайна

23:50 Спортрепортер

23:55 Х/ф "Знайомство зі

спартанцями"

01:30 Студія "Зона ночі".

Культура

01:35 Реальний майстер�клас

02:20 Студія "Зона ночі"

СТБ

05:50 "Наші улюблені

мультфільми"

07:10 Х/ф "Варвара краса�

довга коса"

09:00 "Їмо вдома"

10:05 "ВусоЛапоХвіст"

11:00 "Караоке на Майдані"

12:00 "Х�Фактор"

14:45 "Смішні люди"

15:45 "ВусоЛапоХвіст"

15:55 "Правила життя.

Нетрадиційна медицина"

16:55 "Неймовірні історії

кохання"

18:00 "Паралельний світ"

19:00 "Битва екстрасенсів"

21:00 Т/с "Почати спочатку.

Марта"

01:00 "Неймовірні історії

кохання"

01:55 Х/ф "Принцеса цирку"
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ВІНЧАННЯ ПІД КРОНАМИ ДЕРЕВ
20 серпня незвичайна

подія привертала увагу
перехожих у парку Пере�
моги. Адже саме цю
мальовничу місцину обра�
ло подружжя Родиненків
для важливого кроку в
своєму житті — вінчання.
Під кронами дерев лунали
християнські піснеспіви.
Піднесеного настрою не
зіпсував навіть дощик —
адже це символ Божого

благословення і багатства з
давніх�давен. Наставляв
молодят на подружнє
життя священнослужитель
Сергій Становський.

Наша редакція приєд�
нується до найкращих
побажань. Сподіваємось,
що золоте весілля Оксана
та Артем зустрінуть таки�
ми ж закоханими!

Редакція “БІ”

"Готуючись до
свята, працівники
ЖЕКУ прибира�
ють в центрі біля
бордюрів та білять
їх. Вивішують в
місті прапорці та
працюють над під�
готовкою місця
святкування — це
стадіон біля першої
школи. Готуємось
настільки, наскіль�

ки є можливості" — повідомив Боярку Інформ заступник
начальника Боярського БВГЖУКГ з благоустрою
Андрейченко Леонід Іванович.

44 55 �� ЙЙ   ПП ЛЛ ЕЕ НН УУ ММ   РР АА ДД ИИ   ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ РР АА НН ІІ ВВ
КК ИИ ЄЄ ВВ ОО �� СС ВВ ЯЯ ТТ ОО ШШ ИИ НН СС ЬЬ КК ОО ГГ ОО   РР АА ЙЙ ОО НН УУ

18 серпня у приміщенні
ради ветеранів війни, праці
та Збройних Сил України
Києво�Святошинського
району, що знаходиться у
місті Боярка, по вулиці
Сєдова, відбувся 45�й пле�
нум ради ветеранів району.
На урочисту подію прибули
голова обласної ради вете�
ранів війни та праці, гене�
рал Василь Красуля, пер�
ший заступник голови РДА
Віктор Костина, голова
районної Ради Григорій
Косенко, Боярський місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський, голова районної ор�
ганізації афганців Валерій
Леміш, голова районної ор�
ганізації товариства Черво�
ного Хреста Лідія Заїченко,
заступник районного комі�
саріату, голови місцевих
ветеранських організацій
району, керівники район�
них осередків, громадських
та політичних організацій.

Пленум відкрив голова
ради ветеранів війни, праці
та Збройних Сил України
Анатолій Пастовенський,
який доповів присутнім про
результати роботи організа�
ції та її завдання. Під час
пленуму було обговорено
ряд нагальних питань, пи�
тання залучення до вибор�

чого процесу, питання вису�
нення гідних кандидатів у
місцеві органи влади.

Також виступили голови
ветеранських організацій
Борис Грецький, Сергій
Барнасюк та інші, які гово�
рили про лікування ветера�
нів, оздоровлення, створен�
ня юридичного відділу та
будівництва Будинку для
людей похилого віку у
нашому великому районі.

Керівники району поба�
жали учасникам Пленуму
здоров'я, активного довго�
ліття та запевнили у готов�
ності допомагати їм в усіх
починаннях та вирішенні
проблем. І на завершення
всі питання, що обговорю�
вались, знайшли своє відоб�
раження в одноголосному
прийнятті постанови.

Євген ПІКУЛЬ, 

фото автора

Боярський коледж екології і природ�
них ресурсів знаходиться в райському
куточку нашого міста. І дорога до техні�
куму була відповідна, як до раю —
вузька, терниста, і ходили нею тільки
ті, кому дуже потрібно було. Мешканці
того благодатного місця добряче пото�
милися від такої дороги. Слава Богу,
прийшов кінець тим стражданням для
всіх водіїв та пішоходів. 26 серпня роз�
почали ремонт дороги. На фото: Тарас
Григорович Добрівський дає розпоряд�
ження приступити до роботи.

Валентина Сіродан

РОЗПОЧАТО РЕМОНТ ДОРОГИ

БІ району
Новини СВЯТО БДЖІЛЬНИЦТВА

Музей архітектури і по�
буту України — найбільший
музей в Європі та усьому
світі під відкритим небом —
прислав телефонограму в
Лучанську сільську раду
Києво�Святошинського ра�
йону, якою було запрошено
народний аматорсько�фоль�
клорний гурт "Веселка" під
керівництвом Заслуженого
працівника культури Украї�
ни, завідувачки бібліотекою
Зінаїди Дегтяренко для вис�
тупу на Співочому полі На�
ціонального музею в день
свята бджільництва.

Г о л о в а
сільської ра�
ди села Лу�
чанка виді�
лив автобус
для поїздки
аматорсько�
го гурту до
Національ�
ного музею
архітектури і побуту України.

Виступ наших талантів
супроводжувався бурхливи�
ми оплесками глядачів.

Від імені директора му�
зею Павла Федака мистецт�
вознавець Інна Кукліна вру�

чила подяку керівнику гурту
"Веселка" Зінаїді Дегтярен�
ко. Захід пройшов на висо�
кому рівні і в гарному свят�
ковому настрої. Додому по�
верталися ще й з медом та
медовухою.

ЖНИВА 2010 — ЗАВЕРШИЛИСЯ
Незважаючи на відсут�

ність дощів та аномально ви�
соку температуру наші ме�
ханізатори завершили моло�
тити зернові та зернобобові
культури на площі 3707 га.

І на кінець серпня було
намолочено 7532,3 тонни
збіжжя.

Середня врожайність —
20,6 центнерів з гектара.

Найкращих показників
досягли трудівники НДВАК
Пуща�Водиця — із 410 га
вони намолотили 1374
тонни зерна.

Їх наздоганяє "Крюків�
щина" — 30 ц / г, далі —
"ПСП Жито" з с. Гореничі
— 25,8 ц / г, не набагато від�
стали від них трудівники
ПСП "Шевченківське".

А найвищі надої молока
на фермі ДСП "Чайка",
філія Лісне — близько 19 кг
з кожної корови на день,
друге місце посіли тварин�
ники агрофірми "Крюків�
щина" — 18,4 кг. і третю
позицію займає агроком�
бінат Пуща�Водиця —
понад 16 кг добових з кож�
ної корови.

ЧЕКАЄМО ДОДОМУ З НАГОРОДАМИ
23 серпня в кабінеті голо�

ви районної держадміністра�
ції Володимира Луцюка
зібралися керівники райо�
ну, щоб привітати спортсме�
нок із Боярки: Світлану
Ярьомку, майстра спорту
міжнародного класу з дзюдо,
чемпіонку світу з самбо,
бронзового призера чемпіо�
нату світу по дзюдо (Тай�
вань, 2008 р.) та Олесю
Савчук — майстра спорту
України з боротьби самбо і
дзюдо, багаторазову призер�
ку світу з самбо (м. Мілан,
Італія, 2009 р).

Тренує спортсменок
Заслужений тренер Украї�
ни, відмінник освіти Украї�
ни, старший тренер�викла�
дач вищої категорії, майстер
спорту СРСР з дзюдо Віктор
Мужчина. Вони від'їжджа�
ють в Пекін (КНР) на перші
Всесвітні ігри єдиноборств
(13 видів бойових мистецтв,
які будуть проводитися з 27
серпня по 4 вересня 2010
р.). Дві представниці спорту

з нашого Києво�Свято�
шинського району будуть
брати участь у змаганнях: із
сумо — Світлана Ярьомка,
із самбо — Леся Савчук.

Спортсменок привітав го�
лова РДА Володимир Лу�
цюк, заступники голови
РДА Анатолій Іскоростенсь�
кий, Віктор Костина, голова
районної ради Григорій Ко�
сенко, які побажали успіхів
на Всесвітніх іграх у Пекіні
й повернення додому з висо�
кими нагородами. Після

спортивної конференції від
імені голови РДА Володими�
ра Луцюка та першого зас�
тупника голови РДА Віктора
Костини спортсменам вру�
чили подарунки — цифрові
фотоапарати "Самсунг" та
розкішні букети квітів. Нао�
станок представники спор�
ту, преси та телебачення
були запрошені на фуршет.

Добірку підготував

Євген Пікуль,

фото автора
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З проханням про допомогу звернувся Анатолій Вікторович Іщенко. Його донька Вікторія хворіє на ревматоїдний артрит вже 10 років і перебуває в
стані постійного загострення. Дівчина потребує постійного базисного лікування, обезболюючих препаратів та препаратів, що підтримують загальний
стан організму. Мінімальна вартість такого лікування щомісяця складає приблизно 2000 грн. Кожні півроку необхідно проходити профілактичне ліку�
вання вартістю 2 500 грн. На даний час фінансові можливості родини повністю вичерпані. Вікторії необхідно проведення операції з ендопротезуван�
ня обох колінних суглобів та післяопераційне лікування і реабілітація, інакше вона не зможе самостійно пересуватись. Операція коштує 100 тис грн.
Ще можливо врятувати молоду дівчину від інвалідності! Просимо всіх небайдужих людей допомогти Вікторії.

Реквізити рахунку В.А. Іщенко:
Одержувач: ПриватБанк
Найменування банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Допомога на операцію
Одержувач: Іщенко Вікторія Анатоліївна
Номер картки одержувача: 6762462050358172

На сьогоднішній день на лікування Вікторії перерахували кошти:

� Боярська міська організація Партії регіонів — 5000 грн.;

� Боярський міськвиконком — 500 грн.;

� ПП “Українець В” — 800 грн.;

� ПП “Пінчук В” — 1000 грн.;

� ПП “Українець Р” — 700 грн.

34�річному Геннадію Якубову, який прописаний в м.Боярка, необхідна фінансова допомога. Чоловіка спіткало велике горе: на пішохідній доріжці
його збив автомобіль. Це трапилось в місті Ірпінь, де він працював. І хоч лікарі взагалі не давали йому шансів на життя — самовіддана любов 28�річної
Марії до свого чоловіка, батька двох її синів — Геннадія (3 роки) та Михайла (2 роки) зробила чудо! Після семи місяців коми Геннадій прийшов до
тями. На сьогоднішній день він самостійно їсть, все розуміє, впізнає на дружину і дітей, просить почитати газету, дивиться телевізор. Марія
намагається повернути чоловіка до повноцінного життя всіма способами. Гроші на лікування збирає всім миром. Необхідно пройти курс реабілітації в
клініці "Оберіг", от тільки суму на лікування без вашої допомоги їм не зібрати. Тому Марія просить не залишати її сім'ю без підтримки.

Боротьба за життя триває. У кого є можливість допомогти сім'ї Якубових, телефонуйте Марії за номером: +38 (063) 86�47�992. Кошти можна
перераховувати за реквізитами:

Державний ощадбанк України Ірпінське відділення №7853.16930/7853/010. Розрахунковий рахунок 37395004, Код 02760778,
МФО 320177. Отримувач Якубова Марія Володимирівна.

БІ хроніка
Кримінальна Нещодавно в ході прове�

дення оперативно�розшуко�
вих заходів та реалізації опе�
ративної інформації співро�
бітники сектору карного роз�
шуку Києво�Святошинського
РВ в місті Боярка затримали
49�річного чоловіка. У нього
під час обшуку виявили та
вилучили предмет, схожий на

пістолет "Макарова" без
магазину та одинадцять набо�
їв калібру 9 мм. Даний грома�
дянин пояснив, що зброя
належить йому, а зберігав він
її для самозахисту.

Наразі правоохоронці
з'ясовують походження та
власника вилученої ними
зброї, яка вже направлена

на експертизу. У разі вия�
влення будь�яких порушень
поводження зі зброєю, сто�
совно названого господаря
буде порушена кримінальна
справа за ч.1 ст.263 Кримі�
нального кодексу України,
санкція статті якої передба�
чає від двох до п'яти років
позбавлення волі.

НЕ ЗАВЖДИ МОЖНА

ДОВІРЯТИ СУСІДАМ 
Днями до Києво�Свято�

шинського РВ звернувся
житель села Білогородка,
який повідомив про зни�
кнення з його сараю буді�
вельних матеріалів.

Працівники сектору діль�
ничних інспекторів міліції
почали відпрацьовувати
надану інформацію, в ході
якого встановили особу зло�
чинця. Ним виявився сусід
потерпілого, який знав, що
в сараї знаходяться перфо�
ратор та шліфувальна
машина. Ці речі з метою

збуту він викрав вночі,
пошкодивши замок будівлі.
На жаль, викрадене підоз�
рюваний власнику не повер�
нув, оскільки, з його слів,
встиг його продати за 750
гривень. 

Наразі проти зловмисни�
ка порушено кримінальну
справу за ч.3 ст.185 (кра�
діжка) Кримінального ко�
дексу України. Яке покаран�
ня чекає на 25�річного па�
рубка і як йому доведеться
відшкодовувати збитки гос�
подарю — вирішувати суду.

Сталася крадіжка близь�
ко 22.30. Гроші касир пок�
лав біля каси, і в момент, ко�
ли його відволікли відвідува�
чі закладу, зловмисниця
швиденько заволоділа одні�
єю купюрою номіналом в
200 гривень. Отримані гро�

ші вона віддала знайомій
дівчині, яка погодилася їх
взяти на зберігання. Зі слів
молодиці, вона не знала, що
за свої дії отримає кримі�
нальне покарання. Оскільки
стаття 198 Кримінального
кодексу передбачає, що за

придбання, отримання, збе�
рігання майна, одержаного
злочинним шляхом, настає
арешт на строк до шести
місяців або обмеження волі
до трьох років, або позбав�
лення волі на той самий
строк. Отже, дві жінки
будуть відповідати за свої
діяння за різними статтями
Кримінального кодексу: та,
яка вкрала, за ч.2 ст.185
(крадіжка), а та, яка хотіла
зберегти викрадене, за
ст.198.

Нещодавно в Києво�Святошинському районі став�
ся розбійний напад. Зловмисник напав на 40�річну
жінку, яка одна, пізно ввечері, поверталася додому.
Недовго довелося підозрюваному у вчиненні злочину
насолоджуватися свободою. Наступного дня він був
затриманий працівниками сектору карного розшуку

Києво�Святошинського РВ.

ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ "РОЗБІЙНИКА"

Стався злочин в селі
Крюківщина. Як встанови�
ли оперативники, зловмис�
ником виявився 35�річний
місцевий житель. Чоловік
ніде не працював, а займа�
вся тимчасовими заробітка�
ми на будівництві. Зі слів
підозрюваного, на період
вчинення злочину роботи та
грошей у нього не було, тому
він і вирішив здійснити
неправомірне діяння. Якось
пізно ввечері на вулиці села
горе�чоловік зустрів жінку,
яку і обрав собі за жертву.
Застосувавши до неї фізич�
не насильство, заподіявши
їй перелом кісток носа,
травматичну ампутацію

трьох зубів, негідник заво�
лодів її сумкою, в якій зна�
ходились особисті докумен�
ти, мобільний телефон
"Самсунг" та чотириста гри�
вень. Потерпіла, яка живе
неподалік від місця скоєння
злочину, ледве дійшла додо�
му та звідти викликала
швидку допомогу й міліцію.

Зловмисника затримали
наступного дня за місцем
проживання. Наразі проти
нього порушили криміналь�
ну справу за ч.1 ст.187 (роз�
бій) Кримінального кодексу
України. За свій вчинок в
місцях позбавлення волі
йому доведеться відсидіти
від трьох до семи років.

В одному із інтерактивних клубів, що знаходить�
ся в смт. Чабани, місцеві правоохоронці затримали
жінку, яка, вдаючи, що прийшла пограти в ігрові авто�
мати, викрала гроші в сумі 200 гривень, і щоб відвести
від себе підозри, передала їх 17�річній дівчинці, з якою

обіцяла поділитися.

Днями до Києво�Свято�
шинського РВ звернувся
житель міста Києва, який
повідомив про зникнення з
кишені свого мобільного
телефону "IPHONE" в місті
Боярка. Господар мав не�
великі надії на те, що теле�
фон віднайдуть, але, дякую�

чи імею, який він зберігав
вдома, правоохоронцям
вдалося затримати злов�
мисника.

Ним виявився 19�річний
місцевий житель, який зіз�
нався у скоєному. Зі слів пі�
дозрюваного, він вчинив кра�
діжку з метою перепродажу,

але збути телефон не встиг.
Наразі мобільний теле�

фон повернуто власнику. А
проти парубка порушена
кримінальна справа за ч.1
ст.185 (крадіжка) Кримі�
нального кодексу України.
Останню крапку в цій справі
поставить суд.

ЗЗАА  ""ССІІННОО""  ——  ООББММЕЕЖЖЕЕННННЯЯ  ВВООЛЛІІ  ААББОО  ППООЗЗББААВВЛЛЕЕННННЯЯ  ВВООЛЛІІ  ССТТРРООККООММ  ДДОО  ТТРРЬЬООХХ  РРООККІІВВ
Макова солома — такий

вид наркотичного засобу
виявили оперуповноважені
карного розшуку Києво�
Святошинського РВ в селі
Михайлівська Рубежівка у
47�річного жителя.

Близько 3 кг подрібненої
речовини рослинного похо�
дження, змоченої розчинни�
ком, та близько 3,5 літрів рі�
дини темнокоричневого ко�
льору із запахом розчинника

правоохоронці вилучили за
місцем проживання зловмис�
ника. Як пояснив чоловік,
який раніше вже був суди�
мий за іншого роду злочини,
дана речовина являється
наркотичним засобом — ма�
ковою соломкою, яку він збе�
рігав для власного вживання.

Наразі вилучений засіб
направлений на експертизу.
У разі підтвердження екс�
пертами її нарковмісткості

проти підозрюваного буде
порушена чергова для нього
кримінальна справа, цього
разу за ч.1 ст.309 (незакон�
не зберігання наркотичних
засобів без мети збуту) Кри�
мінального кодексу України. 

Леся Попович, 

Помічник начальника

відділу по взаємодії з гро6

мадськістю та ЗМІ Києво6

Святошинського РВ

ЗЗ ББ РР ОО ЯЯ   ДД ЛЛ ЯЯ   СС АА ММ ОО ЗЗ АА ХХ ИИ СС ТТ УУ   ЧЧ ИИ   ВВ ЧЧ ИИ НН ЕЕ НН НН ЯЯ   ЗЗ ЛЛ ОО ЧЧ ИИ НН УУ

НЕ ВИГРАЛА, ЗАТЕ ВИКРАЛА

ВИКРАДЕНИЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ОПЕРАТИВНИКИ ПОВЕРНУЛИ ВЛАСНИКУ 
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БІ інформують
Районні служби

В Україні близько десяти
тисяч сліпих та дітей з різко
погіршеним зором. Наша
країна наздогнала Європу та
дещо відстає від Японії в па�
тології зору серед дітей та
підлітків. В Києво�Свято�
шинському районі із 50 �ти
оглянутих підлітків лише
10�15 не мають відхилень
від норми. Що цікаво: наба�
гато гірший зір у дітей, які
проживають в містах Бояр�
ка та Вишневе. Це поясню�
ється тим, що діти тривалий
час проводять за комп'юте�
ром, телевізором. Вдвоє
більше підлітків з поруше�
нням зору, це ті, які не зай�
маються в спортивних сек�
ціях чи просто не грають в
спортивні ігри з друзями на
спортивному майданчику.

Тому хочеться зупинитися
на темі "Дитина і комп'ютер".

Дітей, котрі захоплюють�
ся комп'ютерними іграми, не
відірвати від екрана моніто�
ра, але якщо це триває де�
кілька годин, самопочуття
дитини може погіршуватись.

Часто у дітей страждають
очі, а зорові перевантажен�
ня призводять до головного
болю. За даними експертів
Всесвітньої організації охо�
рони здоров'я близько 20�
25% третьокласників скар�
жаться на головний біль, а
до п'ятого�шостого класів,
від болю страждають до 60%
дітей. Дратівливість та без�

соння — теж ознаки ком�
п'ютерної перевтоми. В світі
зареєстровані випадки ком�
п'ютерної епілепсії, судоми
спостерігались у дітей, котрі
всю ніч провели в ігровій
залі за комп'ютером. Фахів�
ці вважають, що батьки
можуть вберегти дітей від
комп'ютерної недуги. Як?
Малечі від 3 до 7 років слід
проводити перед екраном
монітора не більше 15 хви�
лин на день і лише 3 рази на
тиждень. Якщо дитині від 7
до 15 років — 40 хвилин
щоденно.

Кожен ранок дитина по�
винна гуляти на вулиці 30
хвилин, а вдень — 2�2,5 го�
дини. Комп'ютер обов'язко�
во розмістіть задньою по�
верхнею до стіни. Робоче
місце повинно бути добре ос�
вітлене. Дитина повинна
знаходитись на відстані 50�
70 см від комп'ютера, сті�
лець, на якому вона сидить,
підберіть із спинкою.

Поставте поряд з комп'ю�
тером кілька кактусів —
вони допомагають зменшу�
вати його негативну дію.
Часто провітрюйте примі�
щення. Оскільки в примі�
щенні з працюючим комп'ю�
тером вологість повітря зни�
жується, потрібно щоденно
робити вологе прибирання.
Не слід класти на підлогу
синтетичне покриття. Пос�
тавте в кімнаті посудину з

водою, можна купити аква�
ріум.

До та після роботи на
комп'ютері протирайте ек�
ран монітора вологою сер�
веткою.

Для профілактики дітям
рекомендується виконувати
вправи для очей:

1. Підняти голову
вверх та переводити погляд з
одного кута очей до іншого;

2. Подивитись на кін�
чик носа, перевести погляд
вдалечінь і, не повертаючи
голови, робити кругові рухи
очима вверх�вправо�вниз�
вліво, а потім в зворотному
напрямку: вверх�вліво�
вниз�вправо;

3. Закрити повіки та
зробити кругові рухи очима
в різних напрямах;

4. Відкрити очі, погля�
нути на вказівний палець,
віддалений від ока на З0 см,
потім наблизити палець до
кінчика носа, після чого
подивитись вдалину.

Повторювати вправи
потрібно 4�10 разів. Під час
цих елементарних вправ по�
чинають працювати всі зо�
рові м'язи, покращується їх
кругообіг та живлення, зні�
мається зорова втома.

Бережіть зір!

Районний офтальмолог

O.Куліш

ММ НН СС   ПП ОО ПП ЕЕ РР ЕЕ ДД ЖЖ АА ЄЄ ::
ОО ББ ЕЕ РР ЕЕ ЖЖ НН ОО   ——   ЗЗ ММ ІІ ЇЇ !!

Кожного року фіксують�
ся багато випадків нападу
зміїв на людей, а також по�
ява їх в місцях відпочинку
людей. За вісім місяців 2009
року, на щастя, летальних
випадків не було. Проте заг�
роза є. Підтвердженням
цьому є напади змій на лю�
дей, що сталися на Рівнен�
щині, Волині та в інших об�
ластях. У всіх випадках уку�
си постраждалі отримували
під час заготівлі сіна та зби�
рання ягід. Тому, вирушаю�
чи у подорож до лісу, необ�
хідно ретельно підбирати
одяг та взуття, найголовні�
ше — ніколи не залишатися
наодинці та мати при собі
мобільний телефон, щоб у
випадку біди викликати
"швидку" медичну допомогу
або рятувальників МНС.
Адже після укусу людини
змією до надання ефектив�
ної медичної допомоги від�
лік часу вимірюється хвили�
нами. Для того, щоб захи�
ститися від укусів змій та
інших отруйних тварин,
необхідно знати, які їхні
види трапляються в цій міс�
цевості та особливості їхньої
поведінки: вміти розрізняти
ознаки отруйних і неотруй�
них полозів, наприклад,
вужа і гадюки, й уникати з
ними контакту; пам’ятати,
що різкі рухи тільки привер�
тають їхню увагу і можуть
викликати їхній напад. Укус
гадюки особливо небезпеч�
ний для хворих людей, він
має як місцеву дію (сильний
біль, набряк, крововиливи),
так і загальну токсичну дію
на організм (ослаблення
серцевої діяльності, зни�
ження артеріального тиску
тощо). Крововиливи у вну�
трішні органи бувають
небезпечними для життя. У
важких випадках смерть
може настати від таких
ускладнень навіть за кілька
днів після укусу. Якщо Вас
вкусила невідома змія, не
варто піддаватися панічним
настроям. Хвилювання сти�
мулює прискорення серце�
вого ритму, що сприяє
швидкому проникненню от�
рути в кров. Необхідно ди�
хати повільно і глибоко. На�
самперед, необхідно устано�
вити, чи дійсно є привід для
занепокоєння. Уважно ог�
ляньте місце укусу. Якщо
вкусила гадюка, на тілі за�
лишаються сліди двох от�
руйних іклів (рідше одно�
го) — ранки, що кровото�
чать, і віддалені одна від од�
ної на 1�1,5 см. Укуси вели�
ких і агресивних, але нео�
труйних полозів (жовточе�
ревого і чотирисмугого) виг�
лядають інакше: на шкірі є
дуга від багатьох дрібних
подряпин.

Симптоми. У місці потра�
пляння отрути спочатку від�
чувається сверблячка, за 10�
15 хвилин починає розвива�
тися набряк, що досягає
свого максимуму через 10�
12 годин із моменту укусу.
Пульсуючий біль у місці
укусу, як правило, незнач�
ний. Злегка болять лімфа�
тичні вузли. Зазвичай кар�
тина отруєння цим вичерпу�
ється, проте в ряді випадків
захворювання протікає
більш тяжко. Хворий блі�
дий, відчуває запаморочен�
ня, нудоту, страх, можливе
(особливо при значних наб�
ряках) падіння артеріаль�
ного тиску і непритомність.
Однак уже через 10�15 го�
дин стан потерпілого стабі�
лізується, а приблизно із
закінченням другої доби
починається швидке змен�
шення набряку. Через 3�10
днів зникають усі зовнішні
прояви хвороби. Іноді в
місці укусу (і по ходу судин)
виникають геморагічні пу�
хирі з кров’янистим вміс�
том, які залишають по собі
виразки, що не гояться про�
тягом тижня.

Тяжкість отруєння зале�
жить від ряду факторів. По�
перше, від розміру змії.
Крупні гадюки більш небез�
печні. Але варто пам’ятати
те, що навіть крихітні (12�
17 см) новонароджені гадю�
чата є отруйними. Має зна�
чення вік і конституція по�
терпілого, оскільки токсич�
ність залежить від кількості
отрути на кілограм маси ті�
ла постраждалого. Саме то�
му діти і жінки важче пере�
носять укуси змій. По�друге,
від сезону. Восени токсич�
ність і кількість виділеної
отрути є найбільшою. По�
третє, від близькості місця
укусу до магістральних кро�
воносних судин. Укус на об�
личчі та шиї особливо небез�
печний. По�четверте, від
стану здоров’я постражда�
лого. До групи підвищеного
ризику входять люди, котрі
страждають на серцеву не�
достатність, алергічні захво�
рювання, патологію нирок,
а також емоційно неврівно�
важені натури. 

Профілактика укусів га�
дюки включає найпростіші
запобіжні заходи: у "зміїній"
місцевості носіть щільне
високе взуття; не намагай�
теся впіймати гадюку або
взагалі невідому вам змію;
вирушаючи на сімейний
пікнік або риболовлю, не
полінуйтеся провести бесіду
з дітьми.

Телефон довіри

ГУ МНС України 

в Київській області 

+38 (044) 425643601

ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ, ЯКИЙ ПОДАЄ ЗВІТНІСТЬ 

ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Під час формування та
відправки електронної звіт�
ності, а також отримання
квитанцій досить часто у
платників податків виника�
ють питання. Для того, щоб
швидко і якісно отримати
кваліфіковану відповідь від
працівників податкової
служби, платнику на момент
звернення потрібно:

� знати свій код ЄДРПОУ
(8 знаків) — для юридич�
них осіб або індивiдуальний
податковий номер (12 зна�
ків) — для фізичних осіб;

� чітко сформулювати
питання.

Існує розмежування пе�
реліку питань, з якими плат�
ник може звертатися до
фахівців районного рівня та
працівників інформаційного
порталу органів ДПС.

Для звернення платників
податків безпосередньо до
відповідальних осіб за міс�
цем реєстрації, заощаджую�
чи кошти на оплату міжмісь�
ких переговорів, на web�
сайті ДПА України у рубриці

"Платникам податків про
електронну звітність" розмі�
щений Перелік відповідаль�
них осіб з надання допомоги
платникам податків в розрізі
районних інспекцій з адре�
сами, телефонами та номе�
рами кімнат з наступних
питань:

практичної допомоги по
користуванню програмним
забезпеченням Системи
формування та подання до
органів ДПС засобами теле�
комунікаційного зв'язку по�
даткової звітності, податко�
вих накладних та реєстрів
податкових накладних в
електронному вигляді;

� прийманню звітності в
електронному вигляді;

� укладання договору;
� формування електрон�

ного документу (обов'язкові
реквізити, період подання,
код форми, властивості до�
кументу та ін.);

� роз'яснення помилок,
зазначених в квитанції №2;

� повторної відправки
квитанцій.

Питання, що відносяться
до компетенції центру об�
робки електронних звітів,
надаються за телефонами:
+38 (044) 272643661 та 
+38 (044) 272607681:

� роз'яснення помилок в
квитанціях №1;

� ненадходження квитан�
цій платнику податків;

� надання допомоги з
питань ненадходження
електронних звітів до цен�
трального або районного
рівнів;

� повторної відправки
квитанцій;

� роз'яснення у разі отри�
мання платником податків
відповіді від працівників
районної ДПІ, яка його не
задовольнила.

Звертаємо Вашу увагу,
що з питань, які безпосе�
редньо стосуються роботи
програм для накладання
електронного цифрового
підпису, потрібно звертати�
ся до центрів сертифікації,
послугами яких Ви користу�
єтесь.

БЕРЕЖІТЬ ЗІР З ДИТИНСТВА
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БІ життя
Культурне

БІ хроніка
Спортивна "ГІРКЕ" СРІБЛО БОЯРСЬКОГО "ФАВОРИТУ"

Як з'ясувалося, головною
особливістю цього турніру
було те, що участь у ньому
могли взяти лише ті коман�
ди, які отримали персональ�
не запрошення від організа�
торів. При нагоді зазначимо,
що лише одна із запрошених
команд не змогла прибути на
свято...

Стрімким м'ячем проліта�
ють хвилини зустрічей. Же�
реб жеребом, але тільки гра
може визначити найкращо�
го. В чому дуже швидко пе�
реконалися всі учасники.

Як і належить господа�
рям (адже, як відомо, вдома
й стіни допомагають), пере�
можцем турніру й володарем
кубку стали волейболісти з
Глевахи — єдиної команди,
яка представляла Васильків�

ський район. ІІІ місце вибо�
рола команда селища Гатне.
А що ж боярчани?

Боярський "Фаворит",
який завжди відзначався не
лише волею до перемоги, а й
толерантною поведінкою,
вдовольнився сріблом ІІ
місця. Здається, досить таки
непоганий результат. Тож
поспішаю привітати з пере�
могою капітана команди —
Олександра Красножона. Та
у відповідь чую: 

— Зіграли просто жахли�
во! Перша гра сезону — і та�
кий... навіть слова підходя�
щого не знайду... Корот�
ше — повний "відстій"! —
гарячкує Олександр. 

Дещо спантеличений,
ваш кореспондент спромігся
лише на коротке "Чому?"

— Справа в тому, що
таким складом ми ще взага�
лі... не тренувалися. Ні разу!

— Вирішили, що й так
перемога буде в "кише�
ні"? — не можу втриматися
від їдкого передбачення.

— Не в тому річ. В
команді з'явилося декілька
нових гравців. Тому коман�
да не "накатана". Друга при�
чина — літо й пляжний во�
лейбол. Після піску в залі
грати дуже важко... Та все
одно потрібно було виграва�
ти! — вперто продовжує
своєї Олександр. — Сподіва�
юся, що це була найгірша
наша гра в цьому сезоні. З
вересня покажемо рівень.
Тим більше за такої дієвої
підтримки, яку ми несподі�
вано отримали цього року.

Втім, інший боярчанин,
який брав безпосередню
участь в чемпіонаті, — суддя
Міжнародної категорії Лев
Торосян — Олександрового
розпачу не розділяє:

— Як на мене, всі коман�
ди показали добротний во�
лейбол. Звісно, рівень "Фа�
вориту" набагато вищий за

той, який він продемонстру�
вав... Але якби хлопці грали
дійсно слабенько, навряд чи
кращим нападником турніру
був би визнаний Анатолій
Бурзак з Боярського "Фаво�
риту", а кращим захисни�
ком — гравець команди се�
лища Гатне Богдан Стоць�
кий. Адже, як відомо, без
нападу і захисту не буває. А
відтак ці хлопці утворили
такий яскравий дует, за
грою якого спостерігати було
саме задоволення.

Звісно, самокритика —
річ корисна... Та, мабуть,

думці судді Міжнародної
категорії таки можна довіря�
ти... Як гадаєш, Олександре?

При нагоді зазначимо, що
спонсором поїздки Боярсь�
кого "Фавориту" до Василь�
кова став "Корчагін�парк".
Зокрема, саме для цієї поїзд�
ки Юрій Зузанський виділив
волейболістам автобус.
Наступний крок — пошиття
форми... А івсе інше зале�
жить лише від самого
"Фавориту".

В чому переконаний

Радислав Кокодзей

21 серпня День Незалежності відзначав славний
Васильків. В програмі свята — Перший відкритий тур�
нір серед чоловіків з волейболу, який проходив за під�
тримки Васильківської РДА В.І.Сабадаша. Та, як відо�
мо, без доброго сусіда — і свято не свято. Тож, щоб
богатирською силою по�дружньому помірятися й
радість перемоги навпіл розділити, запросили василь�

ківські волейболісти Боярський "Фаворит"...

"МІЙ РІДНИЙ КРАЙ" ОЧИМА ЮНИХ

За довжелезним сто�
лом — дитячі голівки, схи�
лені над паперовими арку�
шами. І вражаюча, глибока
й зосереджена тиша у про�
сторому світлому приміщен�
ні... І веселкове різнобарв'я
фарб, і замріяні вогники�
іскорки у дитячих очах, і юні
мрії, сміливі й нестримні, як
саме молоде життя, що ожи�
вають під пензлем в дитячих
руках на папері... Так наро�
джуються перші дитячі
шедеври. Так дитяча мрія
стає видимою і зрозумілою.
Так день завтрашній стає
реаліями сьогодення...

— І хто ж, на Вашу думку,
буде переможцем? — запи�
тую, бачачи, що робота над
малюнками добігає кінця.

— Якщо Ви маєте на
увазі призові місця, то їх не
буде! — рішуче заявляє пані
Тетяна. — Бо всі діти без ви�
нятку — талановиті, і кож�
ний дитячий малюнок — ше�
девр неповторний. А от наго�
роди будуть! Для всіх без
винятку учасників. Про це
потурбувався наш єдиний,
але надійний спонсор — під�

приємець, депутат Боярської
міської ради Анатолій Ва�
сильович Матейко.

— То ви знову вдвох
загальноміське свято влаш�
тували? — жартую.

— Не вдвох, а цілою
командою! — щасливо
посміхається пані Тетяна. —
Цього разу нам допомагала
Києво�Святошинська район�
на молодіжна організація
"Віват, Вікторія!". Ангеліна
Миколаївна забезпечила для
проведення конкурсу чудо�
вий "дах": погодьтеся, що
більш затишного приміщен�
ня у всьому місті не знайти.
Що ж до Анатолія Васильо�
вича, то він виступив для
учасників конкурсу у своїй
вже звичній ролі доброго
чарівника з дитячих мрій...

— До речі, а хто міг взяти
участь у конкурсі? Чи були
якісь обмеження, особливі
вимоги?

— Жодних! До участі
були запрошені діти з багато�
дітних родин, діти�сироти і
всі�всі діти�боярчани —
всього 22 учасника. Хотілося
зробити для дітей приємне,

хотілося зробити свято. А до
свята — подарунок, малень�
ку радість, шматочок мрії...
Щиро сподіваюся, що нам
це вдалося. Тому хочу подя�
кувати всім�всім, хто допо�
міг нам у проведенні цього
заходу. 

Вітаючи учасників кон�
курсу, міський голова Тарас
Добрівський звернувся до
всіх присутніх з такими сло�
вами:

— Найбільше радує, що
діти, святкуючи, долучилися
до творчості. Вони дуже
талановиті, наші діти, а від�
так повинні розвивати свої
таланти в тому чи іншому
напрямку. І при цьому всі ви
повинні зростати здоровими
і щасливими. Я дякую вам за
ту роботу, яку ви проводите
в місті. Хотілося б, щоб
таких підприємців�мецена�
тів, як Анатолій Васильович
і його родина, які щедро до�
помагають нашій малечі, до�
помагають багатодітним не
вперше і не востаннє, по�
більше було б в місті. Адже
наше спільне завдання —
міської влади і підприєм�
ців — допомагати дітям,
людям похилого віку, тим,
хто цієї допомоги потребує.
А це можна здійснити лише
спільними зусиллями. Тож
нехай радісний дитячий сміх
завжди лунає у нашому місті
й у наших сім'ях.

І ще однією приємною
новиною поділився зі своїми

маленькими земляками
міський голова. Незабаром,
саме до 1 вересня, в парку
Перемоги, біля міської ради,
відбудеться відкриття дитя�
чого майданчика — найбіль�
шого і найкращого в нашому
місті. Він називається
"Джунглі". 

— Вітаю і дорослих, і ма�
лечу з наступаючим свя�
том — Днем Незалежнос�
ті, — сказав, прощаючись,
Тарас Григорович. — Ви
повинні знати, що ви живете
в державі Україна. Тож
давайте любити нашу Украї�
ну і наше місто. Бажаю всім
здоров'я, щастя, благополуч�
чя і в родинах, і в усіх почи�
наннях. 

В подарункових наборах
"від Матейка" дітлахи, крім
яскраво�дотепних своїх
"іграшкових" скарбів, знай�
шли й речі конче необхідні

по закінченню літа: зошити
й щоденники, та не прості, а
такі, в яких вже наперед
стоять... "дванадцятки"!

Втім, до школи ще трохи
ранувато, тож по закінченні
конкурсу на дітлахів чекала
весела ігротека...

І ще однією особливістю
відзначався цей конкурс: він
об'єднав не лише дітей�уча�
сників, а й їхніх батьків.
Недаремно вітальний текст
грамот й дипломів, які отри�
мали юні художники нашого
міста, закінчувався словами: 

— Щасти тобі у довгому і
радісному подальшому жит�
ті. Господнього провидіння і
прихистку. Дай Господи здо�
ров'я і наснаги тим, хто ви�
ховує і опікується тобою!
Слава Україні!

Радислав Кокодзей 

23 серпня, в приміщенні Києво�Святошинського
центру соціально�психологічної реабілітації населення,
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи
(директор — Ангеліна Лахтадир), відбувся Боярський
міський мистецький конкурс "Мій рідний край", присвя�
чений ХІХ річниці Незалежності України. Організато�
ром конкурсу стала громадська організація "Родина —
7'я" (голова — Тетяна Ковальчук).
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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!

й пам’ятали
Щоб зналиБІ Реклама

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

ЦИРК�ШАПІТО

"ТРИКАР"
В програмі:

тигрові пітони, театр сіамських котів, дресировані голуби,

повітряні гімнасти, акробати, жонглери, фокусники.

А також: вогняне шоу та шоу йогів 

за участю найменшої людини України та багато іншого…

Початок вистав:

субота — о 15.00 та 18.00;

неділя — о 15.00 та 18.00

Купи 2 квитки в 1�й ряд або в ложу, 

й третій отримаєш в ПОДАРУНОК!

Вхід дітям до 3�х років БЕЗКОШТОВНИЙ!

Вартість квитка — від 20 до 50 грн.

Купол цирку розташований на площі біля міської ради

28�29 серпня 2010 року

вперше в м. Боярка!

Тільки два дні

Впродовж

всієї вистави 

на манежі —

КЛОУНИ!

УВАГА! 

АКЦІЯ!

2+1

Втрачене свідоцтво про право

власності на нерухоме майно,

видане виконкомом Боярської

міської ради 1.11.2005 р. Олек�

сандру Володимировичу Боднюку

та Світлані Володимирівні Трофі�

мовій, вважати недійсним

Телефон:

050�351�25�40

Требуется

уборщица

ИЗ РАССКАЗА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЛЕТЧИКА Г.Л .  ШИМКО

208 боевых вылетов, из которых каждый
мог стоить жизни, 52 — воздушных боя, в
каждом из которых забываешь о себе, как о
человеке, — такова боевая биография Героя
Советского Союза Григория Лукьяновича
Шимко. Её он начал на Украине.

В 1943 году он был участником освобож�
дения Киева.

— Не забыть один трагический слу�
чай, — вспоминает Григорий Лукьяно�
вич. — Тройка самолётов под командовани�
ем лейтенанта Байкова проводила разведку

боем по направлению к Белой Церкви. На
одной из проселочных дорог, тянувшихся 
с юга на север, казавшейся глухой и без�
людной, мы вдруг заметили замаскиро�
ванную зеленую колонну немецкой военной
техники. В это время над головами летчи�
ков послышался гул самолётов. Два немец�
ких исстребителя появились над колон�
ной — это была охрана. Лейтенант Байков
дал команду.

Два русских штурмовика Ил�2 вступили
в бой с немецкими исстребителями. Я пошёл
с грузом бомб на колонну. Взрывы потрясли
воздух. Вначале, середине и конце колонны
пылали машины, вызывая беспорядок и
панику среди фашистов. И вдруг я заметил,
что стало необыкновенно тихо. Подозри�
тельной была эта тишина, от которой звене�
ло в ушах. Я повернул голову и увидел
страшную картину. Самолет, который вёл
командир, был охвачен ярким пламенем, а
Байков, поникнув головой на штурвал, без�
жизненно опустил руки. Большой и спра�
ведливый гнев наполнил мою душу. С клят�
вой отомстить за своего лучшего друга и
командира я ринулся в бой.

Работа Н. Барановской и Т. Музыченко.

1965 год.
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