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Дякую усім, хто був і буде надалі поруч зі
мною. Тим, хто підтримав мене у реалізації
запланованого.Увесь цей час з 2006 року я
відчував ваше тверде плече.

Разом із вами ми зробили це: розробили
Генеральний план міста і Стратегію розвитку
Боярки на майбутнє. Спільними зусиллями
депутатського корпусу, виконкому, підпри'
ємців, бюджет міста збільшився майже втри'
чі. Без реанімування комунальних служб
міста, оснащення їх новою технікою ми б не
змогли освітити 90% наших вулиць, віднови'
ти дорожне покриття значної частини вулиць
міста. У нас тепер нарешті є цілодобова пода'
ча води і техніка, для обслуговування житло'
вого фонду міста. Тепло стало нашим дітям,
бо гріє їх душу не тільки нові котельні у дитя'
чих садках, але й наша спільна турбота. Для
них ми будуємо дитячі майданчики, прикра'
шаємо наші вулиці, відбудовуємо будинки.

Дякую, громадським, веретанським
організаціям,активним боярчанам за те, що
разом повернули місту важливі об'єкти: при'
міщення районного Будинку урочистих
подій, кінотеатру ім. Островського (в якому
планується розмістити музичну школу),
виробничу база по вул. Київська, 26 (визна'
чена для розміщення ветеранської аптеки).
Усіх справ не перелічиш. Але хто вміє прац'
ювати, вміє і святкувати перемогу. Щорічно
у переддень міста ми підбиваємо підсумки
нашої спільної діяльності. Гордий з того, що
нині важко визначити хто найкращий, най'
почесніший житель нашого міста, бо тих,
кого хочеться відзначити дуже й дуже багато.

Дякую, керівникам підприємств, які
допомогли в організації та проведенні Дня
міста Боярка 2010 р.:

Директору ЗАТ "Венс" — Валерію Олек'
сійовичу Коломійченко; Генеральному
директору групи компаній "Термо" — Івану
Михайловичу Яструбецькому; Главі компанії
"Автолюкс" — Махмуду Сааде; Голові пра'
вління ВАТ "Боярське АТП" — Миколі Воло'
димировичу Стрільцю; Голові правління
товариства у справах захисту прав спожива'
чів — Олександру Петровичу Борецькому;
Директору ТОВ "Пузата хата груп" — Олек'
сандру Миколайовичу Овчаренко; Директо'
ру кафе "Азалія" — Наталії Олександрівні
Гаврилюк; Директору ТОВ "Автошкола" —
Ігору Івановичу Могилі; Директору ТОВ
"Металеві меблі" — Михайлу Івановичу
Солом'яному; Директору ТОВ " АТБ Торг
строй" — Тетяні Сергіївні Алексюк; Дирек'
тору ТОВ "Суматра ЛТД" — Віталію Івано'
вичу Пазію; Директору ЦСПР, голові ГО
"Жіноча громада" — Ангеліні Миколаївні
Лахтадир; Директору магазину "Горлиця" —
Людмилі Миколаївні Яременко; Директору
СПД "Гаврилівські курчата" — Андрію Ана'
толійовичу Панченку; Директору ПП "Агро'
будтранс" — Марії Адамівні Мазуркевич;
Начальнику КВЛ ім. І. Богуна — Данилу
Володимировичу Романенку; Директору
Києво' Святошинського телебачення "ТV'
IN" — Наталії Леонідівні Ключник; Дирек'
тору еколого' натуралістичного центру —
Оксані Олександрівні Лисенко; Директору
ДП "Укргазенергосервіс" — Роману Оресто'
вичу Флюнту; Гідам польської делегації —
Ігорю Миколайовичу Незабитовському,
Віталію Мироновичу Ключнику, Сергію
Миколайовичу Лисенку; Директору Боярсь'
кого краєзнавчого музею Любов Федорівні
Кравченко;

Боярський міський голова
Т.Г. Добрівський
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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ: ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ! 
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БІ місьгоко голови
Звіт ТТТТААААРРРРААААСССС    ДДДДООООББББРРРРІІІІВВВВССССЬЬЬЬККККИИИИЙЙЙЙ::::

ЗВІТУЮ. ЩО ЗРОБИВ І ЩО ЩЕ ЗРОБЛЮ

І. Визначення

стратегії розвитку

1. "БОЯРКА місто чисто�
ти, творчості, добробуту,
"зелений щит" регіону зі ста�
більним розвитком" — такий
девіз став у основу концепції
розробки Стратегічного пла�
ну Боярки. Він був розробле�
ний і прийнятий вперше в
історії міста. Концепція за
якою розвивалась і продов�
жуватиме розвиватись Бояр�
ка у майбутньому відобра�
жає також стратегічне ба�
чення розвитку території і
життя громади.

2. Завершена розробка
Генерального плану міста,
що забезпечить розширення
меж міста, змінить зовніш�
ній вигляд Боярки, перетво�
рить її у красиве, впорядко�
ване, сучасне, комфортне
для проживання місто з гар�
монійно розвинутою інфра�
структурою, чітко визначе�
ними зонами цільового вико�
ристання земель (житлової,
індивідуальної та багатопо�
верхової забудови, проми�
слових, паркових та лісопар�
кових зон).

3. Боярка включена до
переліку міст, де будуть роз�
міщені об'єкти ЄВРО�2012,
завдяки чому місто отримає
сучасний спортивно�трену�
вальний комплекс для пот�
реб жителів.

ІІ. Виконання

бюджету міста

1. З 2006 року доходи
міського бюджету збільши�
лась з 9,1 млн. грн. до 23.3
млн. грн.;

2. Припинено безкон�
трольне використання кому�
нального майна громади,
завдяки чому фінансові над�
ходження до бюджету за
рахунок оренди зросли з 19
тис. грн. до 630 тис. грн.;

3. Значно зросли видатки
по основних стратегічних
напрямках розвитку:

ІІІ. Комунальний

напрямок

1. Стабілізована робота
комунальних підприємств
міста шляхом погашення 8,4
млн. боргу по енергоносіях,
податках та заробітній платі;

2. Придбана техніка для
комунальних підприємств:

Для потреб КП "Боярка�
водоканал": "Крот" для про�
мивки труб, 2 спеціалізовані

асенізаційні машини, авто�
мобіль�лабораторія, облад�
нання "Спрут" для боротьби
з боржниками за комунальні
послуги,

Для потреб головного
управління ЖКГ: екскватор
Борекс, автовишка, 2 трак�
тори, спеціалізована маши�
на КДМ, аварійна машина.
Завдяки чому управління
змогло самостійно здійсню�
вати роботи по обслугову�
ванню вуличного освітлен�
ня, прибиранню доріг від
піску та снігу, зимової по�
сипки та ямкового ремонту
доріг, що дозволило скороти�
ти витрати бюджету на ви�
конання даних робіт;

3. З 1 вересня 2010 року
в місті відновлена цілодобо�
ва подача води;

4. Розпочата робота по ка�
налізуванню старої частини
міста (розроблений проект);

5. Досягнута домовле�
ність про початок у 2011 ро�
ці будівництва шляхопрово�
ду через залізницю за кошти
Південно�Західної залізни�
ці;

6. Розроблена програма
поетапного переведення міс�
та на індивідуальне опален�
ня, що значно зменшить вит�
рати населення на оплату
теплопостачання. В рамках
даної програми проведено
відключення від системи
теплопостачання та консер�
вація збиткової котельні ЗАТ
"Декоративні культури", що
дозволило стримати зростан�
ня тарифу на теплопостачан�
ня. (на даний час серед 30
міст Київської області Бояр�
ка знаходиться на 10 місці
по вартості теплопостачання
і на 15�му по вартості водо�
постачання);

7. Побудовані індивіду�
альні котельні в усіх дитячих
садочках міста;

8. Проведено капіталь�
ний ремонт та оснащення но�
вим обладнанням ДНЗ №3;

9. До комунальної влас�
ності міста передані об'єкти
районної власності: примі�
щення районного Будинку
урочистих подій, кінотеатру
ім. Островського (в якому
планується розмістити му�
зичну школу), виробнича
база по вул. Київська, 26
(визначена для розміщення
ветеранської аптеки);

10. В результаті досяг�
нення домовленості з сільра�
дою с. Тарасівка вирішена
проблема розширення місь�
кого кладовища за рахунок
виділення 5 Га земель запасу
с. Тарасівка;

11. У 2006 році ліквідова�
на аварійна ситуація каналі�
заційної мережі по вул. Хре�
щатик, завдяки чому припи�
нено багаторічне скидання в
ліс каналізаційних стоків.

12. Благоустрій міста:
� Освоєно 4,6 млн. грн.

на благоустрій міста(приби�
рання міста, встановлення
дорожніх знаків, розмітка,
очистка від снігу та зимова
посипка вулиць, влаштуван�
ня пристроїв обмеження
швидкості) ;

� Проведено капітальний
ремонт житлового фонду
2,5 млн. грн. (ремонт дахів,
систем комунікацій, щито�

вих, ліфтів);
� Встанов�

лені антиван�
дальні сві�
тильники у 50
багатоповер�
хівках;

� Проведе�
на рекон�
струкція пло�
щі біля ЗАГСу,
де вперше в
місті встано�
влено фонтан;

� За кошти
бюджету та
інвесторів для

дітей Боярки на території
міста побудовано 9 дитячих
майданчиків та футбольний
майданчик з синтетичним
покриттям;

� Розпочата реконструк�
ція вул. Молодіжної (заміна
мережі вуличного освітлен�
ня, розробка проекту рекон�
струкції);

� Проведено благоустрій
парку Перемоги;

� Проведена очистка
ставка біля Святомихайлів�
ської церкви, розпочато від�
новлення ставка в парку
Шевченка;

� Розпочато будівництво
глибинної свердловини та
водогону в історичній части�
ні міста;

� Здійснена реконструк�
ція вуличного освітлення по
25 вулицях на суму — 935,2
тис. грн.;

� За рахунок міського
бюджету відремонтовано
доріг на суму 3,3 млн. грн.;

� Залучена субвенція з
Державного бюджету близь�
ко 10 млн. грн., за рахунок
якої проводиться капіталь�
ний ремонт 20 центральних
вулиць міста.

ІV. Соціальна сфера

1. Розроблені та викону�
ються 11 міських цільових
програм в соціальній сфері;

2. Створена та регулярно
виходить міська газета "Бо�
ярка�інформ", міське радіо�
мовлення;

3. Створене громадське
обєднання "Боярська вар�
та", яке відслідковує дотри�
мання порядку та правил
благоустрою в місті;

4. Рішенням сесії ухва�
лений інвестиційний проект
розміщення медичної амбу�
латорії в історичній частині
міста (за Будинком куль�
тури);

5. Виділена земельна ді�
лянка для будівництва місь�
кої школи мистецтв;

6. Вирішене питання ви�
ділення в постійне користу�
вання жителям міста земель�
них ділянок під городництво
з запасу земель Києво�Свя�
тошинського району;

7. Створена міська Ди�
тячо�юнацька спортивна
школа;

8. З Національним аграр�
ним університетом узгодже�
но будівництво в Боярському
лісі 10�ти кілометрової біго�
вої доріжки;

9. Проведена телефоніза�
ція житлових будинків с/г
технікуму;

10. Відповідно до міської
цільової програми "Турбота"
незахищеним верствам насе�
лення виплачено 617,2 тис.
грн. матеріальної допомоги
(Виконання програми про�
довжується);

11. Міське комунальне
підприємство "Банно�оздо�
ровчий комплекс" проводить
пільгове обслуговування ма�
лозабезпечених мешканців
міста.

12. Протягом 2�х років в
дитячих садочках міста діє
програма оздоровлення дітей
продуктами бджільництва.

13. Завдяки погашенню
за рахунок бюджету заборго�
ваності МВУЖКГ по пенсій�
ному фонду 237 працівників
підприємства змогли офор�
мити пенсію.

14. За звітний період
мешканцям міста виділено
30 земельних ділянок та
одна квартира для постраж�
далих від аварії на ЧАЕС.

Завжди є час розкидати і збирати каміння...Пере�
двиборча програма кандидата у міські голови 2006 року
Тараса Добрівського містила досить конкретні справи,
з якими він йшов у міські голови. Послухали його, зрозу�
міли і повірили боярчани молодому, енергійному земля�
ку. Відтак, доручили кермо влади. Багато прийшлось
за цей період йому зробити і пережити.

Ось і прийшов час відзвітувати по пунктам на кінець
першого терміну діяльності на посаді голови міста.
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"НАРЕШТІ ВЛАДА РОБИТЬ ТЕ,

ЩО ПОВИННА"

Анатолій, водій: "Не перестаю радіти з того, що вулиця
Кібенка в історичній частині Боярки тепер капітально
відремонтована. Раніше тут їздити, ходити було практично
неможливо. Але я чув, що це міський голова Тарас Добрів�
ський добряче поклопотався, щоб зробити боярчанам такий
подарунок до свята. А ще йому допомогла Партія регіонів".

Марія, продавець: "Я живу недалеко від будинку уро�
чистих подій, а на роботу йду через вулицю Білогородську.
Через пошкоджений асфальт там машини часто робили
такі "маневри", що пішоходу страшно було ступати на про�
їжджу частину. А тепер дорога — як картинка — чиста
рівна і з біленькою дорожньою розміткою. Так приємно, що
в місті є справжній господар. Особливо це стало відчувати�
ся після того, як після довгої відсутності Тарас Добрівський
знову повернувся до виконання своїх обовязків. Сподіваю�
ся, що міська влада і надалі опікуватиметься покращенням
умов проживання в Боярці.

Світлана, у декретній відпустці: "Часто з коляскою
мені доводилося добиратися до дачі, яка знаходиться за
лікарнею в напрямку санаторію "Барвінок". І донедавна це
було страшенно проблематично, особливо після прокладан�
ня каналізації цією частиною Хрещатику. Але уявіть собі
моє здивування, коли я побачила новесеньку відремонтова�
ну дорогу! У мене немає слів, щоб висловити ту вдячність,
яку я відчуваю по відношенню до людей, котрі подбали про
нас, простих боярчан".

Василь Пилипович, пенсіонер: "Я із задоволенням від�
мічаю позитивні зрушення в розвитку міста. Особливо —
після масштабного ремонту доріг в місті. Тепер і на марш�
рутці по місту проїхати можна, і на велосипеді. Відчуваєть�
ся, що влада робить те, що повинна була робити давно —
працювати на людей.

Я впевнений, що Тарас Добрівський за підтримки Пар�
тії регіонів зробить ще чимало для наної рідної Боярки.

Леонід, таксист: "Скільки живу в Боярці, вперше бачу
такий ремонт доріг! Нехай це і під вибори, але, все одно так
приємно їздити. А машина моя як радіє...

Ще задовго до Дня міста Боярка почала чепуритися
і прибирати святкового вигляду. Та особливо боярчан
порадувало те, що в Боярці відбувається великий
ремонт доріг — згідно переліку 18 вулиць міста по
поточному, тобто не капітальному ремонту, який
передбачає заасфальтування всього дорожнього полотна
на загальну суму близько 10 млн. грн. Пропонуємо увазі

читачів добірку висловлювань наших земляків.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

1. Провести осінній двомісячник
благоустрою та поліпшення санітарного стану
території м. Боярка у термін з 13 вересня по
13 листопада 2010 року.

2. Провести 11.09., 25.09. та 02.10. 2010
року загальноміські суботники.

3. Затвердити штаб координації робіт з
проведення осіннього двомісячника
благоустрою міста згідно додатку №1.

4. Затвердити заходи з проведення
осіннього двомісячника благоустрою міста
згідно додатку №2.

5. Відділу бухгалтерського обліку
виконавчого комітету виділити кошти на

проведення двомісячника з благоустрою,
передбачені бюджетом міста на 2010 рік.

6. Кожної п'ятниці проводити засідання
штабу координації робіт осіннього
двомісячника з благоустрою та санітарної
очистки міста.

7. Підсумки проведення осіннього
двомісячника розглянути на засіданні
виконкому 2010 р.

8. Контроль за виконання даного рішення
покласти на заступника міського голови
А.К.Тахтарбаєва.

Міський голова Т.Г. Добрівський

РІШЕННЯ № 50/2950

від 07 вересня 2010 року м. Боярка

Про проведення осіннього двомісячника санітарної очистки та благоустрою м. Боярка

ШТАБ

з координації робіт осіннього двомісячника благоустрою та поліпшення санітарно8

го стану міста.

1. Голова штабу — Анатолій Каримович Тахтарбаєв.
2. Заступник голови штабу — Ніна Володимирівна Євлашевська, майстер з благоустрою

КП "БГВУЖКГ".
3. Секретар штабу — Катерина Никифорівна Томін, майстер КП "БГВУЖКГ".
Члени штабу:

1. Володимир Валерійович Білан — зав. відділення РайСЕС;
2. Микола Іванович Давиденко� начальник КП "БГВУЖКГ";
3. Галина Андріївна Павліченко� директор КП "Боярка�Водоканал";
4. Віктор Анатолійович Кухарець� заступник начальника Києво�Святошинського

ВУЖКГ.
5. Віталій Олександрович Мурдій — заступник начальника КП "ГВУЖКГ".
6. І.І.Бриль — головний спеціаліст з комунальних питань Боярської міської ради.

1. Закріпити за керівниками підпри�
ємств всіх форм власності прилеглі терито�
рії, майдани, вулиці, місця громадського
користування та відпочинку згідно розро�
бленої схеми та зобов'язати підприємства
впорядкувати закріплені території.

2. Провести загальноміські суботники з
впорядкування парків міста.

3. Закріпити пам'ятники міста та приле�
глі до них території з метою проведення їх в
належний санітарний стан за громадськими
організаціями міста.

4. Провести збори підприємств з метою
інформування про заходи з проведення дво�
місячника санітарної очистки та благоу�
строю території міста Боярка та згоди під�
приємців щодо участі в цих заходах.

5. Зобов'язати садові товариства впоряд�
кувати прилеглі території.

6. Зобов'язати мешканців приватного
сектору впорядкувати подвір'я та прилеглі
території.

7. Житловим кооперативам організува�
ти та провести суботники з прибирання при�
леглих до будинків територій, підрізання
дерев, кущів, побілування бордюрів.

8. КП "Боярка�Водоканал":
� Провести благоустрій територій: приле�

глих до виробничих баз, станцій водозабору,
КНС, очисних споруд, артсвердловин;

� Відновити дорожнє покриття в місцях
проведення ремонтних робіт на мережах
водозабезпечення та водовідведення.

9. КП "Боярське ГВУЖКГ":
� Організувати прибирання прибудинко�

вих територій двірниками;
� Провести санітарну очистку закріпле�

них вулиць;
� Вивезти негабаритне сміття зі сміттє�

вих майданчиків;

� Відновити дорожнє покриття в місцях
проведення земельних робіт на мережах
теплозабезпечення;

� Своєчасно проводити реконструкцію,
ремонт та утримувати в належному стані всі
вулиці, дороги, шляхопроводи, переходи,
технічні засоби регулювання дорожнього
руху, зовнішнє освітлення;

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

� Проводити будівництво та утримувати
в належному стані спортивні споруди для
мешканців мікрорайонів;

� Своєчасно проводити заходи щодо під�
готовки житлового фонду, об'єктів житло�
во�комунального господарства і соціальної
сфери до осінньо�зимової експлуатації;

� Забезпечити утримання територій та
об'єктів міської інфраструктури, в тому
числі меморіалів, братських могил і кладо�
вищ у зразковому технічному і санітарному
стані;

� Забезпечити наявність та належний
технічній стан будинкових номерних знаків,
будинкових ліхтарів, під'їздів;

� Встановити та утримувати в належно�
му технічному стані дошки оголошень на
будинках та своєчасно проводити їх ремонт;

10. КП "Києво� Святошинське ВУЖКГ":
� Провести вивезення стихійних сміттєз�

валищ;
� Проводити регулярний прийом сміття з

приватного сектору під час проведення дво�
місячника санітарної очистки та благоу�
строю території міста Боярка.

11. Забезпечити участь школярів та осві�
тян у заходах з проведення двомісячника. 

Керуючись п.п. 6,7 п.а/ч. 1 ст., 30 Закону України "Про місцеве самоврядування",
відповідно Правил благоустрою, затверджених рішенням ХVІІІ сесії Боярської міської ради №
08/356 від 30 листопада 2006 року, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

ЗАХОДИ

проведення двомісячника санітарної очистки та благоустрою території міста Боярка

БІ міста
Благоустрій

БІ Оголошення

Літературно�художня студія "Слово" (написання власних
віршованих та прозових творів, декламація, театр мініатюр)

Студія ВІА (вокально�інструментальні гурти, ансамбль
барабанщиць)

Естрадно�фольклорна студія (естрадний, народний спів
з використанням обрядових елементів)

Студія прикладного мистецтва (затирання пластиліном
на склі, поробки з паперу, українська народна вишивка,
поробки з ниток, м'яка іграшка, аплікації з різноманітного
матеріалу)

Студія Петриківського розпису "Калина"
Любительське об'єднання "Туристичними стежками"

(пропагування здорового способу життя шляхом походів з
навичками спортивного туризму (з попереднім навчанням
в класі)

Довідки щодо графіку роботи студій на дошці інформа�
ції у фойє БК та за телефоном 35�940

Адреса БК: вул. Шевченка, 82

УВАГА!

Боярський будинок культури запрошує всіх охочих

записатися до наступних студій:
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Вони були перші, хто
привернув мою увагу своїми
несказанно�дивними шедев�
рами. Композиція "Наша
хата щедра і багата", де гар�
буз символізує велику укра�
їнську родину та її гостинно�
го господаря. Колоски біля
хати — що хазяїн досить
багатий і щедрий, завжди
пригощає гостей хлібом і
сіллю. Калина — історичний
символ української світлиці:
"без калини нема України".
Чорнобривці також не�
від'ємна атрибутика укра�
їнської оселі. Диво компози�
цію підготували діти з Еко�
логічного Центру дитячої
творчості нашого міста, в
якому функціонує багато
різних гуртків (бісеропле�
тіння, флористика, тістопла�
стика, шкіряні вироби).
Сьогодні керівник гуртка
тістопластики та шкіряних
виробів, Дмитрук Наталя
Миколаївна, представляє ро�
боти різних гуртків. Одна з
комплексних робіт присвя�
чена 10�річній дружбі між
Пулавами та містом Боярка.

Наступна моя зустріч з
духовим оркестром МЧС.
Достатньо було одного мало�
помітного руху, як весь ор�
кестр, наче один єдиний
організм, починав створюва�
ти мелодію, примушуючи
завмирати перехожих. Ор�
кестр звертався до всіх на
своїй дивній мові чарівної
музики.

Безкоштовний майстер�
клас проводить вчитель Цен�
тру Народної Творчості інте�
ративного навчання Ахрі�
менко Оксана Анатоліївна,
яка викладає флористику та
гончарство. Оксана Анатолі�
ївна має свою дизайн�судію,
гончарну майстерню, де
працює з дітками, які пере�
живають кризові ситуації.
Це діти�інваліди, сироти,
напівсироти, та діти з багато�
дітних родин. Бажаючі мо�
жуть телефонувати за номе�
ром 097 517 78 36 і отримати
детальну інформацію.

На моїй дорозі розкинуло
свої володіння справжнє
синє море. А по тому морю
плавають незнаної породи
птиці�перевізники, які допо�
магають усім мандрівникам
цього парку. Птиці дуже по�
важні, спокійні та надійні,
вони прощебетали мені, що
оселилися тут надовго. І
тільки один мороз може на�
важитися зігнати їх із наси�
дженого містя. Господарем
цих поважних птахів є при�
ватний підприємець Котенко
Василь Андрійович.

В багатолюдному натовпі
зустрічаю Боярську знаме�

нитість: вчителя, історика�
науковця, геральдиста Ли�
сенка Сергія. Він володіє
надзвичайно цінними істо�
ричними матеріалами, які
систематично здобував кро�
піткою працею, довготрива�
лим пошуком. Пан Сергій —
автор книги про Боярку.

Роздивляючись виставку
Аліни Копиці, розумію: ав�
тор цих робіт — надзвичай�
но талановита, творча осо�
бистість. Дівчина працює в
різних жанрах: масло та ак�
варель, використовує й такі
нестандартні матеріали, як
клаптики паперу, целофано�
ві кульки і навіть звичайне
сміття. Такий напрям в
сучасному мистецтві нази�
вається колаж. Аліна готува�
ла персональну виставку, з
якою декілька разів, на зап�
рошення німців, побувала у
Берліні і виграла там Гранд з
80�ти претендентів. Мала
багато персональних виста�
вок і в Боярському краєзнав�
чому музеї і в Києві.

Представники жіночої
громади нашого міста приго�
тували величезну кількість
свіженьких, смачненьких, з
різною начинкою варенич�
ків. Ліпили цілісіньку ніч, бо
ж збиралися пригостити всю
Боярку. Повинна сказати —
таких справжніх, українсь�
ких, смачних�пресмачнючих
не знаю нікого хто б міг зро�
бити, хіба що моя мати.
Привітні жіночки в україн�
ських вбраннях з посмішка�
ми на обличчі, радушно роз�
давали всім бажаючим абсо�
лютно безкоштовно, ще й
смачненького бажали! Спа�
сибі й вам, рідненькі: спон�
сор Олександр Миколайович
Рябіч, Людмила Миколаївна
Яременко. Голова грома�
ди — Альбіна Миколаївна
Лахтадир, Інгнатовська Оль�
га Остапівна, Рябіч Зінаіда
Кирилівна, Майданнік Лю�
бов Трохимівна, Халіцька
Галина Миколаївна, Бондар
Таіса Григорівна, Оверко
Надія Іванівна, Овчаренко
Людмила Петрівна

Студія "Берегиня"під ке�
рівництвом Любов Бровкі�
ної представляє виставку
творчих робіт майстринь цієї
студії. Зараз Київські май�
стрині приєдналися до куль�
турної акції: почали вишива�
ти семиметровий рушник�гі�
гант. Над оберегом столиці
працює 200 найкращих ви�
шивальниць, і закінчать
його вишивати до Дня Києва
2012 року. На рушникові бу�
дуть зображені різні епохи
та етапи України, від трипіл�
ля до сучасних часів. До цієї
роботи будуть залучатися

найкращі майстрині з різних
регіонів нашої країни.

Благодійна організація
Червоного Хреста існує в нас
на Україні більше 90 років.
Кращі її представниці сьо�
годні у нас на святі. Ця орга�
нізація існує за рахунок
членських внесків. Зібрані
кошти витрачаються на
допомогу малозахищених
верств населення. Якщо так
поверхнево поглянути на
наше місто, не заглиблюю�
чись у проблеми людей нуж�
денних, можна подумати, що
ми досконала, самодостатня
держава, та насправді це
далеко не так. Переконані в
цьому Заіченко Лідія Мико�
лаївна голова районної орга�
нізації товариства Червоного
Хреста та медична сестра
Яковенко Валентина Васи�
лівна, які присвятили своє
життя допомозі саме таким
мешканцям. В основному, це
люди похилого віку, пенсіо�
нери. 1�го жовтня — День
людини похилого віку, 17�го
жовтня — День боротьби із
бідністю, 3�го грудня День
інвалідів. З вересня по жов�
тень проходить всеукраїнсь�
кий місячник милосердя
Червоного Хреста. " Під час
цього місячника я розсилаю
листи до всіх підприємців і
організацій з надією на те,
що хтось хоч що�небудь пере�
рахує. Буду вдячна всім не�
байдужим, хто відгукнеться і
перерахує кошти на наш роз�
рахунковий рахунок
260063020091 МФО
320069 код 25668526 ощад�
банку 5399 м.Боярка. Про�
дукти харчування можна
приносити за адресою м.Бо�
ярка вул. Вокзальна, 2 (при�
міщення санепідем станції).
Шановні добродії! Не зали�
шити людину наодинці з
бідою — благородне покли�
кання милосердних людей
нашого століття. Організація
Червоного Хреста піклується
всіма незахищеними вер�
ствами населення: чорно�
бильцями, інвалідами, інва�
лідами війни, дітми�сиро�
тами, афганцями, пенсіоне�
рами, ділиться з газетою
Лідія Миколаївна. — Всі ста�
ренькі, немічні, хворі, оди�
нокі люди нам потрібні. Тож
нехай живуть довго і відчува�
ють нашу любов до них та
синівське піклування. І не
забуваймо, НАША старість
не за горами!"

Майстер�гончар Віктор
Петрович Чорний мріє про
вдосконаллення свого мага�
зину на вулиці Молодіжній в
якому можна придбати ви�
роби із справжньої, духм'я�
ної глини, яку майстер купує

у Марії Савівни Падалки —
вдови відомого по всій Укра�
їні Заслуженого майстра�
гончара Падалки Якова Іва�
новича, який жив на Віті
Поштовій. Вироби Віктора
Петровича користуються
великим попитом у покуп�
ців, адже вони зроблені
методом чотирьохсотрічної
давнини, вироблені руками
талановитого доброзичливо�
го хазяїна. Він достеменно
знає: кращої глини, ніж

наша, нема. Кажуть, якщо
користуватися таким посу�
дом — нашим, українським,
екологічно чистим, нату�
ральним — поліпшується
здоров'я! Що ж, давайте
спробуємо!

Андрій Ковальов — голо�
ва міського осередку ПЛАСТ
національної скаутської
органцзації України. Цього
Дня ми склали великий пазл
3Х6 метрів, на честь Дня
міста та на честь приїзду
наших друзів польських
скаутів�харцерів. В складан�
ні пазлу взяли участь наші
пластуни, а також діти і всі

небайдужі, які долучилися
до нашої акції. На цьому
пазлі були зоображені вояки
українських армій, оборонці
рідної землі різних періодів.
Дуже приємно, що Боярські
діти поставили рекорд —
вони зібрали цей пазл швид�
ше, ніж в інших пластових
осередках — всього за 9 хви�
лин. Варто відзначити не
лише дітей, але й перехо�
жих�дорослих, які долучили�
ся до складання цього

пазлу... Ввечері, з 17�ої
години ми мали теплу ватру:
наше символічне вогнище із
свічок, під час якого грали в
традиційні скаутські ігри,
обмінювалися подарунками,
співали пластові пісні, що
лише поглибило та покращи�
ло дружбу польської та укра�
їнської молоді. Сподіваюсь,
що ця зустріч закінчиться
вдалими міжнародними та�
борами і вдалою молодіж�
ною співпрацею між Бояр�
кою та містом�побратимом
Пулави".

Валентина Сіродан

БІ міста
День

ЗУСТРІЧІ НА АЛЕЇ

ПІД ЧАС СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

Польську делегацію у
складі заступника президен�
та міста Пулави Гжегожа
Наконєчни, заступника го�
лови Комісії освіти Ради
міста Пулави Гжегожа За�
мойскі, голови Комісії місь�
кої економіки Гцезари Єд�
жейчика, керівника відділу
підтримки розвитку підпри�
ємництва установи міста
Пулави Ярослава Пазіка,
коменданта відділу Союзу
Харцерів Польщі в Пулавах
Люблінської Хоругви Богда�
на Цибулі та семи харцерів
зустрічали головний спеціа�
ліст ради В.М.Ключник та
відомий боярський науко�
вець�історик С.М. Лисенко.

Дорогих гостей у міській
раді зустрічав боярський
міський голова — Тарас
Добрівський.

— Ми раді вітати вас на
нашій боярській, українсь�
кій землі! Цей рік для нас з
вами досить визначальний,
тому що 10 років, як Боярка
і Пулави мають дружні,
партнерські стосунки. За
цей період, ми рахували,
близько тисячі боярчан: ді�
тей, депутатів, службовців,
працівників комунальних
служб та ін. відвідали місто
Пулави. Це фактично озна�
чає, що кожна 35�а людина
нашого міста побувала у
вашому.

Тарас Григорович під�
креслив, що 10�річна укра�
їнсько�польська дружба
приносить боярчанам вели�
ку користь: "Обмінюючись
досвідом, ми беремо за
приклад собі усе найкраще.
Тому повинні продовжувати
цю практику, аби наші міс�
та, наші громади могли роз�
виватися", — додав Тарас
Добрівський. "З приходом
нової влади в Україні при�
скорюються темпи розвитку
будівництва. Особливо тих
об'єктів, які включені в про�
граму будівництва до Євро�

2012. Нарешті спирається
на тверді ноги економіка.
Тобто, у нас розпочались ре�
альні зміни. Усе відбуваєть�
ся, можливо, не так швид�
ко, як нам хотілось би, але 
я точно знаю, що все зап�

лановане, буде збудовано
вчасно".

У дружній розмові госпо�
дарі та гості пригадували усі
найкращі моменти зустрічей,
найактивніших боярчан та
пулавчан, які були причетні
до організації співпраці.
"Минулого року нас відвідав
ваш президент Януш Грубел.
Я обіцяв йому, що придбаю
квитки на фінальний матч
2012 році, на якому буде
грати збірна України і Поль�
щі", — пообіцяв Тарас Доб�
рівський і додав: "Ми завжди

готові прийняти делегацію із
Пулав".

В рамках Дня міста
українські пластуни зустрі�
ли польських харцерів.
Обидві молодіжні організа�
ції спрямовують свою діяль�
ність у напрямку формуван�
ня патріотизму, вихованню
здорового способу життя. У
програмі їх зустрічі найго�
ловніша подія — висаджен�
ня алеї дружби у парку
Перемоги. Нагадаємо, що
рік тому перші липи на цій
алеї висадили відомий голлі�
вудський режисер Девід
Лінч, український співак
Олег Скрипка, Ель Крав�
чук, депутати боярської
міської ради 5 скликання .

"Ми з вами продовжимо
садити липи на алеї дружби,
яка буде свідком наших
дружніх стосунків", — зап�
росив у парк боярський
міський голова Тарас Доб�
рівський.

Спільними руками, спіль�
ними зусиллями посаджені
дерева, политі водою, скрі�
плені 10�річною братерською
любов'ю. Тож нехай ростуть
мовчазні свідки�символи не�
порушної, вічної дружби між
нашими народами.

Валентина Сіродан

Вже стало доб�
рою традицією зустріча�
ти у День міста в Боярці
делегації з міст побрати�
мів Цього року гості з
польського міста Пулави
прибули у переддень свя�

та — 17 вересня.

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА

ДРУЖБА МІЦНІЄ

Для довідки:

Місто�побратим Боярки — Пулави — адміністра�
тивний центр Пулавського повіту Люблінського воєвод�
ства. Пулави має статус міста з 1906 року. Перша
згадка про це поселення відноситься до ХVІ століття.
Це культурний та науковий центр центрально�східної
Польщі. Пулави — місто чотирьох наукових інститу�
тів відомих у Польщі та в усьому світі. Населення на
сьогоднішній день становить близько 515 тисяч грома�
дян. Це місто пишається своєю історією, великим
культурним та науковим спадком. В наші часи воно
продовжує розвивати історичні традиції, відтворюючи
пам'ятники давнини, їх минулу велич. На крутому
березі Вісли, найдовшої річки країни, дивує своєю кра�
сою перший у Польщі історичний музей�пам'ятник
національної культури, заснований Ізабеллою Чарто�
рийською ще у 1801 році. Місто Пулави відоме як зелене
місто, де піклуються про навколишнє середовище, від�
бувається постійна модернізація зеленої зони — улю�

блених місць відпочинку поляків.

ЛЮДЬМИ ТВОЇМИ 
СЛАВИТЬСЯ ЗЕМЛЯ

В рамках святкування
Дня міста відбулося вже
традиційне відзначення кра�
щих наших земляків.

Так, звання "Почесний
житель міста" цього року
його отримали наші земля�
ки Анатолій Корольов, 1932
року народження, пенсіо�
нер, який очолював завод
"Іскра" впродовж 1971�
1980 років та Людмила Бра�
гінська, 1922 року наро�
дження, лікар з 44�річним
стажем. 

В номінації "Кращий
благоустрій прилеглої тери�
торії" кращою визнано На�
талію Гаврилюк, директор�
ку кафе "Азалія" та Михай�
ла Солом'яного, директора
ТОВ "Металеві меблі". 

В номінації "Кращий
благоустрій території закла�
дів освіти" нагородили Стел�
лу Михайлову, директорку
ЗОШ №3. А також Вален�
тину Кривенко, директорку
школи №5.

В номінації "Будинок
зразкового утримання" на�
городу отримала Галина
Шевчук, яка проживає по
вулиці Молодіжній, 67 та
Параска Базель — вулиці
Громова, 8.

В номінації "Кращий
під'їзд" отримав нагороду
Макар Пилипчик, мешка�
нець будинку №30 по вулиці
Лінійній та Надія Святень�
ка: за кращий під'їзд в бу�
динку №26 по вулиці Воро�
шилова. 

В номінації "Кращий
двір" отримали нагороду
Валентина Ткаченко (ву�
лиця Калініна) та Наталія
Жмак (вулиця Богдана
Хмельницького

В номінації "Кращий
благоустрій приватної сади�
би" отримали нагороду Лідія
Іванова (вулиця Леніна) та
Алла Мізгірь — за благо�
устрій дитячого майданчика
в історичній частині міста. 

В номінації "Літератур�
но�мистецька премія Бояр�
ської міської ради імені Во�
лодимира Самійленка" наго�
родили Лесю Коваленко,
поетесу, автора збірок "По�
вінь серця", "Любов і біль",
"Невгасиме світло". 

В номінації "Кращий під�
приємець року" визначено
чотирьох переможців. Серед
них директор торговельного
центру "Веселка" Павло
Яременко, директор магази�
ну "Горлиця" Андрій Яре�
менко, директор товариства
"Леді" Ірина Демидова та
директор "Банно�оздоровчо�
го комплексу" Олександр
Сандул.

У номінації "Кращий ро�
ботодавець року" кращим
був визнаний директор ЗАТ
"Вентиляційні системи"
Валерій Коломійченко. 

"Професіоналом галузі
України" було визнано ди�
ректора Боярського голов�
ного виробничого управлін�
ня житлово�комунального
господарства Миколу Дави�
денка. Наступна номінація
"Лідер галузі" — і це кому�
нальне підприємство Бояр�
ське Головне Виробниче
Управління ЖКГ, яке посі�
ло восьме місце в Київській
області за критеріями: обсяг
реалізованої продукції, про�
дуктивність праці, чистий
прибуток та заробітна
плата.

"Золотою медаллю"�
"Професійна слава Украї�
ни" — за високо�продуктив�
ну працю та професіоналізм
нагороджено Галину Яре�
менко, Ніну Євлашевську,
Віталія Мурдія. 

"Кращою громадською
організацією року" було виз�
нано громадську організа�
цію "Жіноча громада" та її
керівника Ангеліну Лахта�
дир.

Валентина Сіродан
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ПОНЕДІЛОК
27 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня

09:55 Погода

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Синдром пам'яті 

11:50 Слово регіонам

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Точка зору

12:55 Ревізор

13:20 Право на захист

13:40 Х/ф "Леді Макбет

Мценського повіту"

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:40 Дурейтер

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Шеф�кухар країни

18:00 Вікно в Америку

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

19:00 Про головне

19:25 Погода

19:40 Чоловічий клуб

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Футбольний код

22:55 Трійка, Кено

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 М/ф "Коля, Оля і

Архімед"

07:50 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

09:25 "Смакуємо"

10:10 "Велике

перевтілення"

11:00 Х/ф "Стережіться,

красуні"

14:00 Реаліті�шоу "Без

мандата"

16:00 "Анатомія слави"

17:00 ТСН

17:25 Т/с "Доктор Тирса"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:05 "Міняю жінку — 2"

21:20 "Зірка + зірка"

00:10 Х/ф "Дівчина для

переможця" 

02:15 ТСН

ІНТЕР

05:45 Д/п "Походи у дикий

світ"

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 "Каменська"

14:05 "Детективи"

14:55 "Зрозуміти.

Пробачити"

15:40 "Чекай на мене"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Запропоновані

обставини"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка"

21:35 Т/с "Холодне серце"

00:00 Д/п "Нострадамус"

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/с "Колишня"

06:15 М/с "Майстер Менні"

06:35 Т/с "Нотатки про

вагітність�2"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:10 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/с "Друзі"

10:00 Інфо�шок

11:05 Інтуїція

12:25 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:40 Т/с "Татусеві дочки"

13:45 Велике

мультиплікаційне шоу

14:00 М/с "Поліцейська

академія"

14:35 М/с "Зоряні війни:

війни клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/с "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/с "Вороніни"

18:00 Т/с "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с "Курсанти"

20:25 Т/с "Татусеві дочки"

21:25 Т/с "Вороніни"

22:30 Новий погляд

23:30 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

01:00 Спортрепортер

СТБ

06:15 "Бізнес+"

06:20 "Документальний

детектив"

06:45 Т/с "Комісар Рекс" 

09:55 Танцевальное шоу

"Лід і полум'я"

12:55 "Битва екстрасенсів"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "У пошуках істини.

Леонід Брежнєв: пігулки від

кохання"

20:15 "Чужі помилки.

Смертельний діагноз"

21:35 Т/с "Кулагін і

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:20 Т/с "Адвокат" 

00:40 "Вікна�Спорт"

00:50 "Бізнес+"

00:55 Х/ф "А я кохаю

одруженого"

ВІВТОРОК
28 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Погода

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Синдром пам'яті 

11:50 Слово регіонам

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Парк гумору

13:20 Ближче до народу

13:45 Х/ф "Дім, який

збудував Свіфт" 

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

18:45 Діловий світ

19:00 Ювілейний вечір

народного артиста України

Мар'яна Гаденка

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Кубок світу

FIFA�2010. Ретроспектива.

Парагвай — 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 "Чебурашка"

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Універ"

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"

11:25 "Шість кадрів"

11:55 Т/с "Вогні великого

міста"

13:00 "Сімейні драми"

14:00 Т/с "Доктор Тирса"

15:55 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:20 Т/с "Шлюбний

контракт"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Банди. Кохання

під забороною"

21:15 Т/с "Маргоша — 3" 

22:20 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Поліцейські

архіви. Крах ілюзій" 

01:40 ТСН

ІНТЕР

05:45 Д/п "Походи в дикий

світ"

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 "Каменська"

14:15 "Детективи"

15:00 "Судові справи"

16:00 "Зрозуміти.

Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Запропоновані

обставини"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка"

21:35 Т/с "Холодне серце"

00:00 Д/п "Цвіль"

01:55 Д/п "Неймовірні

подорожі"

НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Т/с "Колишня"

06:15 М/с "Вейнхед"

06:35 Т/с "Нотатки про

вагітність�2"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:10 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/с "Друзі"

10:00 Інфо�шок

11:10 Інтуїція

12:25 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:40 Т/с "Татусеві дочки"

13:45 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/с "Поліцейська

академія"

14:30 М/с "Зоряні війни:

війни клонів"

14:50 Teen Time

14:55 Т/с "Друзі"

15:50 Teen Time

15:55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/с "Вороніни"

18:00 Т/с "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с "Курсанти"

20:25 Т/с "Татусеві дочки"

21:25 Т/с "Вороніни"

22:30 Здрастуйте, я —

Ваша мама!

23:30 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

01:00 Спортрепортер

СТБ

06:00 "Бізнес+"

06:05 Т/с "Кулагін і

партнери" 

06:30 Т/с "Комісар Рекс" 

09:40 Х/ф "Кохаю тебе до

смерті" 

11:45 "Нез'ясовно, але

факт"

12:45 "Битва екстрасенсів"

13:50 "Чужі помилки.

Смертельний діагноз"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Правила життя.

Диво�прилади: розтин

покаже"

20:15 "Чужі помилки.

Подорож в один кінець"

21:35 Т/с "Кулагін і

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:20 Т/с "Адвокат" 

00:40 "Вікна�Спорт"

00:50 "Бізнес+"

00:55 Х/ф "Переможець"

СЕРЕДА
29 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Слово регіонам

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Синдром пам'яті  

11:50 Темний силует

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Хай щастить

12:55 Сільрада

13:20 Ближче до народу

13:45 Х/ф "Дім, який

збудував Свіфт" 

14:50 Слово регіонам

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:35 Золотий гусак

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

16:55 FIFA у Південній

Африці — традиції 2010

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

19:00 Про головне

19:25 Погода

19:40 Чоловічий клуб

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Кубок світу

FIFA�2010. Ретроспектива.

Нідерланди — Бразилія

ТРК "Ера"

23:40 Підсумки

23:50 Вертикаль влади 

00:10 Підсумки дайджест

00:20 Вертикаль влади 

00:35 Спорт

00:40 Погода

00:45 Від першої особи

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 "Шапокляк"

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Універ"

08:35 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:35 Т/с "Вогні великого

міста"

12:35 "Сімейні драми"

13:45 Т/с "Маргоша — 3"

14:45 Т/с "Банди. Кохання

під забороною"

15:55 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:20 Т/с "Шлюбний

контракт"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Банди. Кохання

під забороною"

21:15 Т/с "Маргоша — 3" 

22:20 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Поліцейські

архіви: гладіатор" 

01:40 ТСН

ІНТЕР

05:45 Д/п "Походи в дикий

світ"

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 "Каменська"

14:15 "Детективи"

15:00 "Судові справи"

16:00 "Зрозуміти.

Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Запропоновані

обставини" 

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка"

21:35 Т/с "Холодне серце"

00:00 Д/п "Вода"

01:55 Д/п "Неймовірні

подорожі"

НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Т/с "Колишня"

06:15 М/с "Вейнхед"

06:35 Т/с "Нотатки про

вагітність�2"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:10 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/с "Друзі"

10:00 Інфо�шок

11:00 Інтуїція

12:15 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:35 Т/с "Татусеві дочки"

13:40 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/с "Поліцейська

академія"

14:30 М/с "Зоряні війни:

війни клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/с "Друзі"

15:50 Teen Time

15:55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/с "Вороніни"

18:00 Т/с "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с "Курсанти"

20:25 Т/с "Татусеві дочки"

21:25 Т/с "Вороніни"

22:30 Зроби мені смішно

23:30 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

01:00 Спортрепортер

01:05 Погода

01:10 Служба розшуку дітей

01:15 Т/с "Чотири життя

Тари" 

01:45 Студія "Зона ночі".

Культура

01:50 Музей Ханенків

02:10 Скарби музеїв Києва

02:20 Диво калинове

СТБ

06:05 Т/с "Кулагін і

партнери" 

06:30 "Бізнес+"

06:35 Т/с "Комісар Рекс" 

09:40 Х/ф "Від тюрми та

від суми"

11:45 "Нез'ясовно, але

факт"

12:40 "Битва екстрасенсів"

13:50 "Чужі помилки.

Подорож в один кінець"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Зіркове життя. Б'є

значить любить?"

20:10 "Російські сенсації.

Продукти харчування"

21:25 Т/с "Кулагін і

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:20 Т/с "Адвокат" 

00:40 "Вікна�Спорт"

00:50 "Бізнес+"

00:55 Х/ф "Учитель

музики"

ЧЕТВЕР
30 вересня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

10:55 Синдром пам'яті 

11:50 Слово регіонам

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Аудієнція

12:50 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

13:20 Хто в домі хазяїн?

13:40 Х/ф "Скарб"

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:35 Книга. ua

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Здоров'я

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

19:00 Про головне

19:25 Погода

19:40 Чоловічий клуб

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

1+1

06:05 "Служба розшуку

дітей"

06:10 Т/с "Янгол�
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охоронець"

06:55 "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Крокодил Гена"

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Універ"

08:35 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:35 Т/с "Вогні великого

міста"

12:35 "Сімейні драми"

13:45 Т/с "Маргоша — 3"

14:45 Т/с "Банди. Кохання

під забороною"

15:55 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:20 Т/с "Шлюбний

контракт"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Банди. Кохання

під забороною"

21:15 Т/с "Маргоша — 3" 

22:20 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Невловимий" 

01:35 ТСН

01:50 ТСН

ІНТЕР

05:45 Д/п "Походи в дикий

світ"

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 "Каменська"

14:15 "Детективи"

15:00 "Судові справи"

16:00 "Зрозуміти.

Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Злочинна

пристрасть"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка"

21:35 Т/с "Холодне серце"

00:00 Д/п "Тіло Мерилін

Монро"

01:15 Д/п "Тіло Джона

Фіцджеральда Кеннеді"

02:30 Д/п "Неймовірні

подорожі"

НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Т/с "Колишня"

06:15 М/с "Вейнхед"

06:35 Т/с "Нотатки про

вагітність�2"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:10 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/с "Друзі"

10:00 Інфо�шок

11:05 Інтуїція

12:20 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:40 Т/с "Татусеві дочки"

13:45 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/с "Поліцейська

академія"

14:35 М/с "Зоряні війни:

війни клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/с "Друзі"

15:50 Teen Time

15:55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/с "Вороніни"

18:00 Т/с "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с "Курсанти"

20:25 Т/с "Татусеві дочки"

21:25 Т/с "Вороніни"

22:30 Світлі голови

23:30 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

01:00 Спортрепортер

01:05 Погода

01:10 Служба розшуку дітей

01:15 Т/с "Чотири життя

Тари" 

01:45 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

05:30 Т/с "Кулагін і

партнери" 

06:00 "Бізнес+"

06:05 Т/с "Комісар Рекс" 

10:00 Х/ф "Закляття

Долини змій" 

12:10 "Нез'ясовно, але

факт"

12:50 "Битва екстрасенсів"

13:55 "Російські сенсації.

Продукти харчування"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с "Адвокат"

19:10 "Моя правда. Тіна

Кароль"

20:10 "Російські сенсації.

Усе як у людей!"

21:25 Т/с "Кулагін і

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:20 Т/с "Адвокат" 

00:55 "Вікна�Спорт"

01:05 "Бізнес+"

01:10 Х/ф "Білий паровоз"

П’ЯТНИЦЯ
1 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Ток�шоу "Віра.

Надія. Любов"

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:20 Наша пісня

13:10 Х/ф "Гарячий сніг"

14:50 Слово регіонам

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Околиця

15:55 Футбол. Чемпіонат

України. Перша ліга.

"Арсенал" — ПФК

"Олександрія"

18:00 Дурейтер

18:20 Новини

18:45 Магістраль

19:05 Погода

19:10 Театральний вечір на

Першому. "Украдене щастя"

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Театральний вечір на

Першому. "Украдене щастя"

22:55 Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:15 Вертикаль влади 

23:30 Підсумки дайджест

23:35 Вертикаль влади 

23:50 Погода

00:10 Спорт

00:15 Від першої особи

00:45 Док. фільм

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 "Маленький

Мук", "Іванко з палацу

піонерів"

07:45 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05 Т/с "Універ"

08:35 "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:35 Т/с "Вогні великого

міста"

12:35 "Сімейні драми"

13:45 Т/с "Маргоша — 3"

14:45 Т/с "Банди. Кохання

під забороною"

15:55 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:20 Т/с "Шлюбний

контракт"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:00 Реаліті�шоу "Без

мандата"

21:20 Х/ф "Перевізник" 

23:30 Гумористична

програма "ГПУ"

00:20 Х/ф "Ті, що живуть

біля озера"

ІНТЕР

05:45 Д/п "Походи в дикий

світ"

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"

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська"

14:15 "Детективи"

15:00 "Судові справи"

16:00 "Зрозуміти.

Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди"

18:00 Новини

18:10 Т/с "Злочинна

пристрасть"

19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка"

22:00 Велика політика з

Євгенієм Кисельовим

00:55 Д/п "Замінник

смерті"

02:10 "Подробиці"

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/с "Колишня"

06:10 Служба розшуку дітей

06:15 М/с "Вейнхед"

06:35 Т/с "Нотатки про

вагітність�2"

07:00 "Підйом"

07:05 Смішарики

07:10 "Підйом"

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 "Підйом"

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 "Підйом"

09:00 Т/с "Друзі"

10:00 Інфо�шок

11:00 Інтуїція

12:15 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:35 Т/с "Татусеві дочки"

13:40 Велике

мультиплікаційне шоу

13:55 М/с "Поліцейська

академія"

14:35 М/с "Зоряні війни:

війни клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/с "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

16:50 Т/с "Вороніни"

18:00 Т/с "Щасливі разом" 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с "Щасливі разом" 

21:00 Інтуїція

23:25 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"

00:25 Репортер

00:40 Спортрепортер

00:45 Погода

00:50 Х/ф "Світ примар" 

02:55 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

06:15 "Бізнес+"

06:20 Т/с "Кулагін та

партнери" 

06:45 "Документальний

детектив"

07:30 Т/с "Комісар Рекс" 

10:40 Х/ф "Сищик без

ліцензії" 

17:50 "Вікна — Новини"

18:00 Х/ф "Джентельмени

удачі" 

20:00 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

22:00 "Вікна�Новини"

22:40 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

23:40 Х/ф "Ас" 

01:35 "Вікна — Спорт"

01:45 "Бізнес+"

01:50 Х/ф "Акція" 

СУБОТА
2 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:20, 08:15 Погода

06:10, 08:00 Ера здоров'я

06:40 Крок до зірок

07:30 Ноосфера

08:20 Олімпіада: від малого

до великого

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода

09:05 Доки батьки сплять

09:30 Так просто

10:00 Коло Олімпіади

10:25 Наша пісня

11:15 Хіт�парад

"Національна двадцятка"

12:10 Х/ф "Гарячий сніг"

14:00 Як це?

14:25 Світло

14:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга. "Зоря"

(Луганськ) — "Ворскла"

(Полтава)

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Золотий гусак

18:25 Печенівське поле.

Етно�фестиваль

20:35 Ревізор

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

23:35 Ера здоров'я

23:30 Погода

00:00 Орбіта М.

Поплавського

1+1

06:00 "Літаючий будинок"

06:50 "Справжні лікарі"

07:50 "Світське життя"

09:05 "Хто там?"

10:15 М/с "Клуб Міккі

Мауса"

10:40 Х/ф "Сурикати"

12:10 "Дюймовочка"

12:55 Х/ф "Хроніки Нарнії:

Лев, чаклунка та шафа"

15:35 "Анатомія слави"

16:30 "Зірка + зірка"

19:30 ТСН

20:10 Х/ф "Інститут

шляхетних дівчат"

00:00 Х/ф "Закоханий

кілер" 

02:00 Х/ф "Четвертак"

ІНТЕР

05:05 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

05:25 Велика політика з

Євгенієм Кисельовим"

08:00 Д/п "Шукачі". "Золото

царської родини"

09:00 "Формула любові". Т.

Догілєва

10:05 Містечко

11:10 "Найрозумніший"

13:10 "Позаочі". А. Данилко

14:15 Х/ф "Свати"

17:25 Концерт "Аль Бано та

його леді"

20:00 "Подробиці"

20:25 Вечірній квартал

22:55 Т/с "Капітан Гордєєв"

01:05 "Подробиці"

01:50 Т/с "Теорія великого

вибуху" 

02:25 Д/п "Шукачі". "Золото

царської родини"

НОВИЙ КАНАЛ

05:50 Х/ф "Джек Хантер і

небесна зірка"

07:20 Аналіз крові

08:00 Ексклюзив

08:55 М/с "Дональд Дак"

09:35 М/с "Русалонька"

09:55 Зроби мені смішно

10:55 Здрастуйте, я — Ваша

мама!

11:55 Info�шок

12:55 Формула драйву

13:20 Файна Юкрайна

14:00 Даєш молодь

14:40 Світлі голови

15:40 Україна сльозам не

вірить

19:00 Дайджест

19:55 Х/ф "12 друзів

Оушена"

22:20 Х/ф "Фанфан�

Тюльпан"

00:20 Спортрепортер

00:25 Х/ф "Навіщо ми

одружилися?" 

02:40 Студія "Зона ночі".

Культура

СТБ

04:50 "Наші улюблені

мультфільми" 

06:20 Х/ф "Баламут" 

07:55 "Караоке на Майдані"

09:00 "Їмо вдома"

10:05 "ВусоЛапоХвіст"

10:50 М/ф "Губка Боб" 

11:55 Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

14:55 Х/ф "Ас" 

17:00 Х/ф "Джентельмени

удачі" 

19:00 "Х�Фактор"

21:50 "Смішні люди"

23:05 "ВусоЛапоХвіст"

00:15 "Моя правда. Тіна

Кароль"

01:15 "Зіркове життя. Б'є

значить любить?"

02:10 Х/ф "Палата №6"

НЕДІЛЯ
3 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода

09:05 Хто в домі хазяїн?

09:25 Обережно — діти!

10:00 Крок до зірок.

Євробачення

11:00 Зірковий ранок

11:30 Х/ф "Настя"

13:05 Шеф�кухар країни

13:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

"Севастополь" — "Кривбас"

(Кривий Ріг)

15:55 В гостях у Д. Гордона

17:00 Діловий світ. Тиждень

17:35 Погода

17:40 Концерт Софії Ротару

18:45 Євробачення�2011.

Національний відбір

20:30 Точка зору

21:00 Підсумки тижня

21:45 Чоловічий клуб

22:45 Погода

22:50 Трійка, Кено,

Максима

ТРК "Ера"

23:00 Ера бізнесу. Підсумки

23:30 Погода

23:35 Оперативний об'єктив

00:05 Д/Ф "Жива

енциклопедія"

00:35 DW. Новини Європи

1+1

06:10 "Літаючий будинок"

06:30 Х/ф "Сурикати"

08:00 "Ремонт +"

09:05 "Лото�забава"

10:15 М/с "Клуб Міккі

Мауса"

10:40 "Велике перевтілення"

11:25 "Смакуємо"

12:00 "Шість кадрів"

12:10 Х/ф "Перевізник"

14:10 "Міняю жінку — 2"

15:35 Х/ф "Інститут

шляхетних дівчат"

19:30 "ТСН�тиждень"

20:00 Т/с "Інтерни"

21:40 "Що я робив минулої

п'ятниці?"

22:30 "Світське життя"

23:30 Гумористична

програма "ГПУ"

00:35 Х/ф "Плоть i кров" 

ІНТЕР

05:05 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

06:10 "Найрозумніший"

08:10 Д/п "Гладіатори

юрського періоду"

09:30 "Школа доктора

Комаровского"

10:00 "Україно, вставай!"

10:25 "Доки всі вдома". Л.

Парфьонов

11:45 "Вечірній квартал"

14:10 Т/с "Доярка з

Хацапетівки"

18:25 Х/ф "Правдива історія

про Червоні вітрила"

20:00 "Подробиці тижня"

21:15 Х/ф "Правдива історія

про Червоні вітрила"

22:50 Т/с "Лігівка"

01:00 "Подробиці тижня"

02:15 Т/с "Теорія великого

вибуху"

НОВИЙ КАНАЛ

06:15 М/ф "Дві Лоти"

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте в лікаря

08:35 Живчик�старти

09:05 Даєш молодь

09:15 М/с "Доброго ранку,

Міккі!"

09:55 М/с "Русалонька"

10:30 Х/ф "Фанфан�

Тюльпан"

12:30 Кліпси

12:55 Шоуманія

13:40 Ексклюзив

14:25 Аналіз крові

15:05 Info�шок

16:30 Концерт�марафон

"Битва за майбутнє"

18:00 Х/ф "Кохання�

зітхання�2"

20:00 Україна сльозам не

вірить

22:30 Файна Юкрайна

23:10 Голосування

23:50 Спортрепортер

23:55 Х/ф "Глорія" 

02:00 Студія "Зона ночі".

Культура

02:05 Де ти, Україно?

02:55 Студія "Зона ночі"

СТБ

05:25 "Наші улюблені

мультфільми"

06:50 Х/ф "Дівчина без

адреси" 

08:45 "Їмо вдома"

09:55 "Неймовірні історії

кохання"

11:00 "Караоке на Майдані"

12:00 "Х�Фактор"

15:00 "Смішні люди"

16:00 Танцевальное шоу "Лід

і полум'я"

19:00 "Битва екстрасенсів"

21:00 Х/ф "Варєнька" 

23:05 Х/ф "Здрастуйте Вам!" 

01:20 "Неймовірні історії

кохання"

02:15 Х/ф "Любов зла" 
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СС ПП ІІ ВВ ЗЗ АА ЛЛ ЕЕ ЖЖ НН АА   СС ІІ ММ '' ЯЯ
Співзалежна сім'я — це

сім'я з наявністю хворого,
що залежить від психоак�
тивних речовин (наркоти�
ків, алкоголю, тощо). Така
сім'я є дисфункціональною.
Лише інколи така родина
може жити нормально.

Основними ознаками
дисфункціональності роди�
ни полягають у наступному.
Члени сім'ї не приділяють
достатньо уваги один одно�
му, особливо батьки дітям.
Найважливіші потреби ді�
тей, а це потреби в увазі,
торканні, допомозі, схва�
ленні, підтримці, у відданос�
ті і довірі, у турботі і кохан�
ні — не знаходять у батьків
розуміння та прийняття як
належного. Батьки погано
ставляться до дітей.

Життя сім'ї характеризу�
ється нестійкістю і передба�
чуваністю, а стосунки між її
членами — деспотичністю
(жорстоким ставленням
один до одного). Члени ро�
дини переймаються запере�
ченням реальності, їм дово�
диться ретельно приховува�
ти один або більше "секрети
родини". В правилах сім'ї
значне місце посідає заборо�
на вільно висловлювати свої
потреби і почуття. Вико�
ристовуються емоційні реп�
ресії, стосунки зводяться до
виконання стандартних
функцій.

Мова йде про негативні
правила і відповідних зая�
вах, типу: "Не виражай сво�
їх почуттів, не обурюйся, не
будь таким сумним, не
плач", "Не думай, не супе�
реч, а виконуй мої накази,
не задавай питань", "Не роз�
повідай про чвари в родині,
не зраджуй сім'ю, не вибов�
туй секретів", "Ніяких роз�
мов за спиною!", "Не п'ян�
ство причина наших не�
щасть". У подібних сім'ях
правила чи занадто вільні,
чи занадто суворі.

П'ять основних

характеристик

алкогольних сімей:

1. Розмитість, нечіт�
кість меж різноманітних
сфер життя, особистостей.
Оскільки все життя такої
родини невпорядкована,
непередбачувана, то діти
часто не знають, які почуття
нормальні, а які — ні, і
втрачають "твердість психо�
логічного ґрунту під нога�
ми". Двоякість торкається
багатьох сторін життя сім'ї.
Це призводить до нечіткості
меж особистості.

2. Запереченні. В жит�
ті дисфункціональної роди�
ни так багато побудовано на

брехні, що дитині важно
розпізнати правду. Запере�
ченні того, що відбувається
вдома носить майже нав'яз�
ливий характер. Як хворий
заперечує наявність у нього
проблем, зв'язаних із вжи�
ванням психоактивних ре�
човин, так і вся родина запе�
речує наявні проблеми.
Дитині стає важно розуміти,
що ж навколо нього відбу�
вається.

3. Непостійність. Ос�
кільки потреби дитини вдо�
вольняються непостійно, то
вона відчуває голод, щодо
уваги до себе, пристрасне
бажання, щоб їм займались
і звертає на себе увагу будь�
якими доступними йому
засобами, включаючи неп�
рийнятну поведінку.

4. Низька самооцінка.
Вся система виховання у та�
кій родині змушує дитину
повірити, що він у якийсь
мірі винен у тому, що відбу�
вається. Він був недостатньо
хорошим, він робив занадто
багато помилок, він взагалі
весь складався з помилок. В
кінці кінців, у нього склада�
ється переконання, що він
заслуговує на все те погане,
що з ним відбувається.

5. недостатність ін�
формації. Як і самі батьки,
так і їх діти мають слабку
уяву про те, як повинна
функціонувати нормальна
родина. Ситуація в алко�
гольній або наркома нічній
родині завжди нездорова і
нестабільна, оскільки за�
лежність забирає занадто
багато енергії, яка в нормі
направляється на підтримку
стабільності і створення здо�
рового оточуючого середо�
вища для духовного зрос�
тання.

Головна характеристика
здорової функціональної
сім'ї — створення умов для
духовного росту. Здорові
стосунки є відкритими, гнуч�
кими, теплими. Не дивля�
чись на душевну близькість і
інтенсивність стосунків, здо�
рові сім'ї дозволяють кожно�
му члену родини мати свої
межі, які поважають всі
інші члени сім'ї.

Лікар8нарколог

Г.М. Кирпичек

ВВІІДДББУУВВССЯЯ  ФФООТТООККООННККУУРРСС
""ППООЗЗИИТТИИВВННИИЙЙ  ППООГГЛЛЯЯДД""

З роботами його учасни�
ків можна було ознайомити�
ся на виставці, яка розташу�
валася на головній алеї
парку Перемоги. Для пре�
зентації проекту "Позитив�
ний погляд" на сцену запро�
сили директора Києво�Свя�
тошинського центру соціаль�
но�психологічної реабілітації
Ангеліну Лахтадир та психо�
лога центру Оксану Слєпову. 

— Ми дуже любимо своє
місто — цей мальовничий
куточок на землі, — гово�
рить Ангеліна Миколаїв�

на. — Ми пишаємося пози�
тивними зрушеннями в
Боярці та віримо в її май�
бутнє. 

За словами ініціаторів,
фотоконкурс стартував у
Києво�Святошинському цен�
трі соціально�психологічної
реабілітації. Цей проект реа�
лізувала громадська органі�
зація "Центр розвитку гро�
мад" за фінансової підтрим�
ки Боярської міської влади, а
його учасниками стала мо�
лодь — учні всіх Боярських
шкіл і Києво�Святошинської

класичної гімназії. 
Переможців, а ними

стали учні усіх навчальних
закладів міста нагородили
подяками, грошовими наго�
родами та солодощами.

Учасники подякували
міській владі за фінансову
підтримку, а також подяку�
вали нашим підприємцям
Людмилі Яременко та Анд�
рію Арчакову за їхню під�
тримку.

Підготувала 

Валентина Сіродан

Родзинкою свята стали
зустрічі з виконавцем головної
ролі у фільмі "Як гартувалася
сталь" Володимиром Конкіним:
Народним артистом Росії, Зас�
луженим артистом України, ар�
тистом театру та кіно, лауреа�
том Премії Ленінського комсо�
молу 1974 року... Він просла�
вив наше місто, нашого героя,
тому вельмишановного, поваж�
ного гостя радо зустрічали бур�
хливими оваціями і на головній
святковій сцені, і в Боярському
краєзнавчому музеї, в якому
саме до Дня міста відбулася
презентація календаря на 2011
рік з краєвидами Боярки ху�
дожника Юрія Горбачова. 

Під час свята славетний
актор зустрівся з вихованцями
військового ліцею, і юні богу�
нівці отримали від Павки Кор�
чагіна його бойовий наказ… А
на згадку про Боярку панові
Володимиру урочисто вручи�
ли… будьонівку від Боярської
громади та повідомили про
наміри присвоїти йому титул
Почесного Мешканця Боярки.

Підготувала 

Валентина Сіродан

ПАВКА КОРЧАГІН — З НАМИ!
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НАТАЛЯ КЛЮЧНИК:
МИ ТВОРИМО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПРО ЛЮДЕЙ І  ДЛЯ НИХ

простір
ІнформаційнийБІ

— Пані Наталіє, як

народилась ідея створення

районного телебачення?

— Ідея створення міс�
цевого телебачення на тери�
торії Києво�Святошинського
району народилась із Бояр�
ки. Спочатку це був проект
міського телебачення в ме�
жах програми інформуван�

ня населення. Розпочали вті�
лювати ми її разом із боярсь�
ким міським головою Тара�
сом Добрівським більш як
два роки тому. На той час у
Боярці тоді була лише одна
газета "Боярка�інформ".
Згодом запрацював міський
інформаційний портал у
мережі Інтернет. Ми прац�
ювали тоді з Іваном Цушко
та Мариною Смірновою.
Вони й стали першими дик�
торами радіо, яке народи�

лось у травні 2008 року. У
ефірі проводового радіо заз�
вучали дві радіопередачі
радіо Боярка — "На Боярсь�
кій хвилі" та "Боярка мис�
тецька". Наступним етапом
мало бути телебачення. Але,
нажаль, телебачення коштує
немало, а у бюджеті міста не
вистачало коштів

— Але ж Ви не

розлучались зі своєю

мрією?

— Це була навіть
не зовсім мрія. Я знала,
як це зробити, бо схо�
жий проект втілювала
на теренах Вінницької
області. Те, що саме
місцеве телебачення "кори�
стуватиметься попитом", пе�
реконана абсолютно. Герой
нашого телебачення — міс�
цевий житель, наш сусід, ро�

дич, знайомий. І не важливо,
що він живе не в м. Києві, а в
пристоличному регіоні. У
нього не менш цікаве життя,
ніж у відомих політиків чи
артистів. Коли потрапила у
Боярку, познайомилась із
надзвичайно цікавими людь�
ми. Серед них поети і пись�
менники, актори і митці,
успішні бізнесмени і підпри�
ємці. А скільки життєвих
історій! І всі окремі сюжети
щонайменше для художніх
фільмів. Чому так мало про
них говорять? Чому не пока�
зують з екранів столичних ка�
налів? Саме вони творять іс�
торію України, історію свого
краю. І мені хочеться про це
кричати! І тому наше телеба�
чення — "Там, де є ТИ!".

Я намагалась поступально
зустрічатись із потенційними
інвесторами, які б "почули"
мене у бажанні наповнити
інформаційний простір прин�
ципово новим, телевізійним
продуктом. Хтось хотів одра�

зу Голівуд, хтось саркастично
посміхався. Хтось горів, а
почувши про потрібну кіль�
кість фінансових вливань,
хитав головою.

— Ви їх знайшли? Хто

заснував це телебачення?

— Якщо ми в ефірі — то
так. Засновники — фізичні
особи, люди європейської
формації. Вони розуміють,
що людям потрібно допома�
гати. Як каже один із заснов�
ників — пан Томас Том�
чик — перший заступник
голови Міжнародної органі�
зації "Україна�Польща�Ні�
меччина": "И не только мате�
ріально. Люди должны пони�
мать, что жизнь тут, в Украи�
не, может быть лучше, если
мы сами ее такой устроим.
Поэтому надо показывать,
как реально живут люди, кто
о них заботится на самом де�
ле. Какое участие в этом
берет существующая власть и

другие важные
моменты".

Також хочу по�
дякувати за допо�
могу у становленні
нашого телебачен�
ня, за розуміння
та підтримку голо�
ву Києво�Свято�
шинської райдер�
жадміністраці ї
Володимира Луц�
юка та голову Киє�

во�Святошинської районної
організації Партії Регіонів
Віктора Костину.

...Навіть побачити себе
збоку іноді корисно. Володі�
єш інформацією, володієш
світом! А якщо ця інформа�
ція підкаже, як жити далі?
Когось розрадить, а комусь
допоможе. Тому наше теле�
бачення — про проблеми
простої людини, про події її
села чи міста, де ми живемо
з вами.

— Які передачі тран8

слюєте?

— Розпочали з вироб�
ництва новин Києво�Свято�
шинського району. Іх тран�
слюють на каналі "Сатурн" і
"Академія" щоденно з 7:00
до 8:00 — ранковий блок, а з
19:00 до 22:00 вечірній

блок. У планах розробка 12
передач різного жанру і
тематики — для усіх вікових
категорій. Намагатимемось
заповнювати власним про�
дуктом якнайбільше інфор�
маційного простору. Але
хочемо, щоб усі продукти (а
вже сьогодні ми знімаємо
рекламні ролики, відеоспо�
ти, музичні кліпи та готуємо
серію нових передач) були
якісні. Для цього потрібно
як сучасна техніка, так і
кваліфіковані творчі люди. І
вони в нас вже є. Окрім того,
ми можемо розміщувати у
межах нашого часу іміджеві
сюжети, запрошувати екс�
пертів, відомих і навіть неві�
домих людей. Головне —
щоб ці люди були цікаві.

— Як знайти ваш

канал?

За картою покриття сиг�
нал приймають не тільки на
території району, але й за
його межами. Частота 518�
526 Мгц. З початком ефіру
сигнал підсилено. Звичайна
дециметрова антена, повер�
нута трішки в сторону Бучі,
дасть гарний результат. Шу�
кати варто в частотах побли�
зу каналу "Тоніс".

— Чи є вже відгуки

про Києво8Святошинські

новини?

— Першим затефону�
вав 6 вересня Тарас Добрів�
ський. Він чекав, першого
випуску. І привітання перші
одержала наша команда са�
ме від нього. Боярський
міський голова допомагав
мені у організації усього про�
цесу створення телебачення.
І зараз допомагає. Він обіцяв
боярчанам, що буде телеба�
чення, і воно є! Багато подій
відбувається на фоні району
саме у Боярці, тому, відпо�
відно, і на сьогодні сюжети
про Боярку і боярчан скла�
дають третину ефірного
часу. Отож, дивіться, бо сьо�
годні TV�IN — це телебачен�
ня — "ТАМ, де є ТИ!

Ідея створення єдиного інформаційного просто�
ру на території Києво�Святошинського району
"виношувалась" впродовж двох років. І ось перші
кроки зроблено. Києво�Святошинське телебачення 
в ефірі народилось. Перший ефір відбувся 6 вересня
на каналі "Сатурн" та "Академія". Відтак меш�
канці, які проживають на території нашого райо�
ну, отримали змогу стати головними героями
телевізійних сюжетів, які транслюються з голубих
екранів щоденно на 27 каналі на частоті 518�526 
МГЦ. Більш детально про цю подію у коментарях
засновника районного телебачення "TV�IN" та
директора компанії Наталії Ключник.
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БІ хроніка
Кримінальна

26 вересня 1991 року в
м.Боярка дуже швидко на�
родилось маленьке янголят�
ко, дівчинка Юлечка. Лікарі
були вражені швидкоплинні�
стю пологів, проте вияви�
лось, що недарма Юлечка
хотіла з'явитися на світ рані�
ше: пуповина обгортала її
шийку, і зволікання в декіль�
ка хвилин призвело б до тра�
гедії. В батьків не виникало
сумнівів щодо вибору імені
дівчинки, адже, поглянувши
на неї, було очевидно, що
вона буде сонячною, привіт�
ною та радісною красунею (�
Юлія — з грец. "июль�
ская"). Вся сім'я не могла
намилуватися цією дитиною;
зачаровані її красою, рідні
навіть з рук не хотіли її від�
пускати. В Юлечки швидко
виросли зубки та й ходити
вона почала в 9 міс., навіть
не повзаючи. Ще до дитячо�
го садочку почала проявляти
свої господарські здібності.
Постійно була з мамою на
кухні, допомагала в приби�
ранні квартири, сама нама�
галась прати свій маленький
одяг. З дитячого садочка не
йшла додому до того часу,
поки всі іграшки не були роз�
кладені по своїм місцям, як
метелик перелітаючи з одні�
єю кімнати в іншу та швидко
даючи лад тому іграшковому
безладу. Всі навколо раділи
та тішились, яка буде чудова
господиня...

До школи батьки віддава�
ли Юлію з тяжким серцем,
адже вона писала і малюва�
ла лівою рукою, а в школі
почали перевиховувати, на
догоду часу й системі, писа�
ти правою. Навчання дава�
лось дівчинці не легко,
проте, приходячи додому,
вона завжди з радістю роз�
повідала про уроки та нових
товаришів. А згодом навчи�
лася писати і лівою, і пра�
вою рукою.

А вдома най�
головнішою спра�
вою для себе вва�
жала прибиран�
ня, тому почина�
ла робити уроки
лише після того,
коли усі кімнати
сяяли чистотою.
Батьки завжди
були приємно
здивовані, коли
приходили додо�
му, адже Юлечку
ніхто цьому не
навчав. Коли ма�
ма потрапила в
лікарню та дов�
гий час проходив
післяопераційний
період, Юля від
неї не відходила,

намагалась відгородити від
усієї домашньої роботи. Тому
вже з 10 років могла само�
стійно приготувати перші
страви. Своїй рідній сестрі,
яка поїхала до сусідньї обла�
сті на навчання, першій рік
майже щотижня писала лис�
ти про те, що вона сумує, та
бажала гарних оцінок, щоб
не засмучувати батьків. Та й
сама була завжди старанною
та наполегливою в навчанні.

Ще в молодших класах
Юля навчилась вишивати та
в'язати. Зимовими вечорами
вив'язувала шапочки та
пінетки, примовляючи, що
це буде для її майбутніх
діток, адже потім вона може
не встигнути...

Ставши юною красунею,
Юлія продовжувала тішити
батьків смачно приготовле�
ними вечерями, чистотою в
квартирі. Та й сама вигляда�
ла завжди охайно вдягне�
ною, з легким макіяжем,
манікюром та зачіскою. Всі
знайомі навіть і не вірили,
що це все може зробити так
швидко одна дитина.

В 2009 році Юля без
труднощів вступила до Київ�
ського університету туриз�
му, економіки та права, де
проявила себе як старанна
та відповідальна студентка.
З великим захопленням
почала вивчати англійську
мову. Цього літа була вже
перша практика, до якої
Юлечка віднеслася дуже
сумлінно, тому й отримала
по її закінченні лише схваль�
ні відгуки. Як тільки закін�
чилась практика, наступно�
го дня — з 01 липня та до 04
серпня цього року — Юля
пішла працювати в супер�
маркет: для того, щоб допо�
могти матеріально батькам,
підготуватися до наступного
навчального року. Викону�
вала все бездоганно, за що її
неодноразово хвалили та

навіть преміювали. Шкода,
що вона навіть не встигла
скористатися грошима, які
так важко заробила...

На роботу Юля пішла
разом зі своєю подругою,
яка була її колишньою одно�
класницею, а згодом стала
ще й навчатися з нею разом
в ВУЗі. Шкодуючи, що в неї
немає більше друзів, з від�
критою душею Юлечка впу�
стила її в свій дім та серце,
завжди її захищала та під�
тримувала, ділилася з нею
останнім. Проте підпускаю�
чи її так близько до себе,
Юлія не розгледіла, що при�
гріла заздрісну та безжальну
"змію", яка її згубила...

7 серпня 2010р., відпо�
чиваючи зі своєю "подру�
гою" на ставку в с.Забір'я,
Юлечка трагічно загинула.
Завдяки газеті "Боярка�Ін�
форм" та людям, які бачили
обставини лиха, було вста�
новлено, що Юля потонула,
рятуючи свою подругу, яка,
проте, вийшовши з води,
навіть не покликала на
поміч та лише ввела в оману
слідство та батьків. Рідних
гнітить лише думка про те,
що існують такі "подруги",
які, наробивши лиха, без
жодного розпачу та співчут�
тя досі відмовляються розпо�
відати про обставини траге�
дії, а при зустрічі з батьками
навіть не вітається.

Минуло 40 днів з дня
смерті Юлечки... Батьки й
досі не можуть повірити, що
немає їхнього ангелочка,
яка так поспішала з'явитися
на цей світ, все встигнути,
всім допомогти. Ще рік
назад, впіймавши букет на
весіллі у своєї сестри, вона
так раділа, що одягне білу
весільню сукню, показувала
батькам, який вона хоче
наряд. Мріяла, що колись
вона все �таки одягне зв'яза�
ні нею пінетки своїм майбут�
нім дітям. Проте, ще до річ�
ниці весілля сестри батьки,
купуючи їй останній наряд,
який вона вибирала, навіть
не підозрювали, що не почу�
ють її сміху, не порадіють її
успіхам...

Кожного дня рідні, де б
вони не були, зустрічають
гарного барвистого метели�
ка, і знають точно, що це —
їхня Юлечка, яка так само
своєю красою причаровува�
ла людей, своє працьовиті�
стю була прикладом для
всіх, швидко з'явилась на
цей світ і швидко з нього
пішла. Вічна тобі пам'ять
Юлечко…

Батьки та сестра

Юлії

БІ Скорбота

ЇЙ ВИПОВНИЛОСЯ Б ДЕВЯТНАДЦЯТЬ...ОПЕРАЦІЯ "МЕТАЛ"

ДАЛА СВОЇ РЕЗУЛЬТАТИ
Під час відпрацювання

операції "метал" на тери�
торії Києво�Святошинсь�
кого району місцеві право�
охоронці перевірили ряд
пунктів приймання мета�
лу, більшість з яких прац�
ювали без відповідних
документів та ліцензій.

Так, в місті Вишневе
виявлено факт здійснення
незаконних операцій з
брухтом. Власник незакон�
ного пункту прийому мета�
лобрухту без відповідних
документів прийняв 1,5 кг
міді та 5,5 кг чорного мета�

лу у непрацюючого місце�
вого жителя. В селі Софіїв�
ська Борщагівка міліціоне�
ри виявили аналогічний
пункт, працівник якого
незаконно прийняв у місце�
вого мешканця 9 кг брухту
чорного металу.

Наразі за всіма фактами
порушення порядку здій�
снення операцій з метало�
брухтом порушено кримі�
нальні справи за ст. 213
Кримінального кодексу
України. Такі відпрацюван�
ня будуть проводитись і
надалі.

ЗЗ ЛЛ АА ММ АА ЛЛ АА   КК ОО ХХ АА НН ОО ММ УУ   НН ОО ГГ ИИ ,,
АА   ТТ ЕЕ ПП ЕЕ РР   ЖЖ АА ЛЛ КК УУ ЄЄ

Стався злочин в селі
Тарасівка. Одного вечора
жінка повернулася додому
напідпитку. Обурений чоло�
вік почав висловлювати
своє невдоволення поведін�
кою дружини. Між двома
закоханими розпочалася
сварка, під час якої жінка
схопила дерев'яну палицю і
нею зненацька щосили вда�
рила чоловіка по ногам.
Після скоєного зловмис�
ниця зникла в невідомому
напрямку. Потерпілий гос�
подар оселі ледве викликав

"швидку допомогу" та мілі�
цію.

Через декілька днів опе�
ративники затримали
підозрювану. Весь цей час
вона проживала у подруги,
в місті Боярка. Жінка зіз�
налася в скоєному й сказа�
ла, що дуже жалкує про
вчинене, оскільки досі
кохає свого чоловіка.

Наразі потерпілий зна�
ходиться в травматологіч�
ному відділенні лікарні з
діагнозом: відкритий пере�
лом обох кінцівок. А сто�
совно його дружини пору�
шено кримінальну справу
за ч.1 ст.121 (умисне
тяжке тілесне ушкоджен�
ня) Кримінального кодексу
України. На жінку чекає
покарання від п'яти до
восьми років позбавлення
волі.

Нещодавно в Києво�
Святошинському районі
стався неординарний ви�
падок — через сімейну
сварку 46�річна жінка
зламала дві ноги своєму
чоловікові.

Сталася ця неприємна
подія близько 12�ої години
ночі. Жінці набридло без�
робіття чоловіка, і коли він
в черговий раз прийшов
додому в нетверезому
стані, між подружжям роз�
горілася сварка, яка й
призвела до таких наслід�
ків. Господар родини схо�
пив кухонного ножа і ним
вдарив дружину в живіт.
Діти, почувши батьківські
крики, прокинулися й
побачили жахливу карти�
ну. Вони негайно виклика�
ли "швидку допомогу" й
міліцію. Підозрюваний ні�
куди не тікав, чекав на
приїзд правоохоронців.

Як повідомили опера�
тивні працівники Києво�
Святошинського РВ, наразі
проти горе�чоловіка пору�
шена кримінальна справа
за ч.1 ст.121 (умисне
тяжке тілесне ушкоджен�
ня) Кримінального кодексу
України. Родині доведеться
пробути ще без допомоги
батька щонайменше п'ять
років, оскільки на нього
чекає позбавлення волі.

Леся Попович,

Помічник начальника

відділу по взаємодії

з громадськістю

та ЗМІ Києво8Свято8

шинського РВ

Нещодавно в місті Боярка через непорозуміння
чоловік ножем поранив дружину в живіт. Але, на
щастя, врятували матір діти. Лікарі кажуть, що
стан здоров'я потерпілої не викликає занепокоєння. 

ДД ІІ ТТ ИИ   ВВ РР ЯЯ ТТ УУ ВВ АА ЛЛ ИИ   РР ІІ ДД НН УУ   ММ АА ТТ ІІ РР
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хроніка
Спортивна

П Е Р Ш А  Д И Т Я Ч А

В Е Л О Г О Н К А  М І С Т А

Дитячий сміх, передзвін
велосипедних дзвіночків, ве�
селі добрі пісні лунають під
деревами. Батьки хвилю�
ються, малюки на старті —
зосереджені та серйозні...
Заїзд розпочався! Хлопчики
й дівчатка прямують до
фінішу, до медалей і призів!

Вражень — безліч. Щас�
тя — море.

За межами траси можна
було поласувати смачними
лимонадом і печивом, розди�
витися й купити чудові дитя�
чі книжки видавництв "Гра�
ні�Т" та "Маленька фея",
поспілкуватися з забавним
Олівцем�Граніком, подру�
житися з недавніми супер�
никами по трасі, похвалити�
ся велосипедом або новим
шоломом, дізнатися про те,
що це за організація
"Пласт"... Якщо можна оха�
рактеризувати захід єдиним
словом — то цим словом
буде "доброзичливість".

Організатори гонки — а
особливо слід відзначити
Зою Бургонську та "Спор�
тивну громаду Боярки" — та
волонтери доклали чимало

зусиль для створення цього
незабутнього настрою. А
було нелегко, особливо під�
готувати трасу, прибрати
парк... Однак організатори
справилися — усе було зро�
блено достойно, а свято
дитинства та спорту для всіх
його учасників і глядачів
стало яскравою емоцією.

Усього було проведено 10
заїздів, у гонці брало участь
65 дитинчат з Боярки, Киє�
ва, Гатного, Фастова, Тара�
сівки, Бобриці, Бишева та
інших міст і селищ Київської
області. Малеча замагалася
разом — і хлопчики, й дів�
чатка, а ось старші діти —

окремо. Перші місця у різ�
них вікових категоріях посі�
ли Тимур Анісімов, Антон
Грищенко, Максим Омель�
ченко, Саша Федря, Данил�
ка Колесников, Наташа
Хаврюченко, Яна Круков�
ська, Денис Николаєв, Ан�
тон Мазко, Вячеслав Івнюта.
Щиро вітаємо призерів, хай
це буде не остання їх перемо�
га! Нам дуже не вистачає
таких дитячих свят — світ�
лих і чистих, де дорослі раді�
ють і гордяться своїми діть�
ми, а діти пізнають мудрість
перемог і поразок, вчаться
дружити й спортивно стави�
тися до життя. Сподіваємо�
ся, дитяча велогонка стане
гарною традицією у нашому
місті, стане обличчям Бояр�
ки. Адже до нас приїжджа�
тимуть з усієї області, а,
може, й з усієї України!

Воєводіна Наталія

Фото О. Підручного

Позитив у чистому вигляді — так можна сказати
про подію, що відбулася у вранішньому парку імені Шев�
ченка саме на день міста Боярка, 18 вересня 2010 року.
Це — дитяча велогонка, яку проводили в нашому місті
вперше. Місце, де відбулися дитячі старти, можна було
навіть відчути якимось шостим чуттям на далекій від�
стані — така була надзвичайна концентрація щастя й

гарного настрою у чистому осінньому повітрі.

17 вересня, саме напере�
додні Дня міста, на стадіоні
«Зеніт» відбувлося ще одне
довгоочікуване футбольне
шоу: матч між командами
зірок естради та кіно "Мае�
стро" та командою мерів
населених пунктів.

Зіркову команду предста�
вляли гурт "Тартак" і Джей з
гурту "D.Lemma", Денис
Холост з гурту "4 королі" і
Фоззі з "ТНМК", Мирослав
Кувалдін, актор Константин
Косинський та ін.

До складу команди «гос�
подарів» увійшли Боярський
міський голова Тарас Доб�
рівський та заступник місь�
кого голови Роман Гладкий,
міський голова міста Арциз
(Одеса) Юрій Михайлов та
сільський голова с. Хотів
Микола Беспечний, заступ�
ник начальника управління
відділу фізкультури та спор�

ту Київської облдержадміні�
страції Валерій Золотухін та
міський голова м. Шполи
(Черкаська обл.) Юрій
Плосконос, а також Володи�
мир Олійник, Сергій Нагор�
нюк, Олександр Михайлов
та ін.

На початку матчу боярча�
ни вигравали у зіркової
команди, але як тільки мае�
стрівці почули просто гранді�
озну підтримку свого фан —
клубу "Позитив" одразу акти�
візувалися, зібралися і пішли
в атаку. Сашко Положинсь�
кий, незважаючи на поперед�
ню травму коліна, достойно
тримався на полі. Як завжди
у прекрасній формі Джей та
досить сконцентрований ка�
пітан команди Фоззі. Не�
обішлося і без травм під час
гри. Але, як завжди вчасно,
лікар команди — Євген Олек�
сійович Слєпов, досить швид�

ко та оперативно надав необ�
хідну медичну допомогу. Під
час перерви тренер команди
артистів — Кардаш Василь
Ярославович (у минулому
гравець "Динамо Київ" та
Збірної України) вніс суттєві
корективи і зірки заграли ще
краще. І більшість часу у дру�
гому таймі вели у рахунку.
Але в цей святковий вечір
ніхто не хотів програвати, то�
му гра закінчилася бойовою
нічиєю 5:5. Тому цей резуль�
тат, як зазначив капітан
"Маестро", Фоззі залишив за
собою багато питань. Мер
пообіцяв, що в майбутньому
відбудеться ще одна гра для
визначення найсильнішої
команди.

Після завершення матчу
зірки ще довго не могли
покинути футбольне поле,
вони навіть не уявляли, що в
такому невеликому місті,
вони мають таку кількість
шанувальників. За неймо�
вірно шалену підтримку з
боку вболівальників артисти
подарували тривалу фото�
сесію. А згодом, нещодавні
супротивники на полі об
єдналися за єдиним святко�
вим столом, де продовжили
святкування Дня міста.

Оксана Слєпова

««ММААЕЕССТТРРОО»»   ВВ  ББООЯЯРРЦЦІІ

БІБІ життя
Культурне

Про масштабність кон�
цертної програми можна
судити хоча б з переліку її
учасників. Це — ансамбль
танцю ім. П.Вірського, со�
лісти балету Національної
опери народний артист
України А.Дорош та заслу�
жений артист України
М.Чепик, народний артист
України В.Гришко, фіна�
лістка "Шансу" О. Шанд�
рик, повітряна гімнастка на
полотнах А.Поторотченко,
білоруський ансамбль "Сяб�
ри" під керівництвом А.Яр�
моленка, Національний зас�
лужений академічний ан�
самбль, естрадний оркестр
МНС тощо.

А вихованці "Перлинки"
подарували всім присутнім
танок "Олівці". І раптом ста�
лося диво: різнокольорові
райдуги заграли у залі Жов�
тневого палацу, легкі акорди
затанцювали, розгладжуючи

обличчя світлими посмішка�
ми й вщент наповнюючи
простір життєдайною енер�
гією юного таланту й пере�
носячи всіх присутніх у каз�
ковий світ дитинства…

Звісно, і керівники "Пер�
линки", і супроводжуючі
юних танцюристів батьки, і
самі "олівці�мальовці", різ�
нокольорові, як сама райду�
га — всі хвилювалися. Та по
закінченню виступу замість
вражень від перебування
маленький артистів на сцені
Жовтневого палацу у складі
такої зіркової когорти чую
від їх батьків зовсім інше:

— Ми хочемо подякувати
нашим викладачам. За їх
дійсно титанічну працю з
нашими дітьми. За те, що
відкривають нашим синам та
донькам широку дорогу у
світ мистецтва. За те, що
вчать бачити радість у пов�
сякденній нелегкій праці і
дарувати цю радість іншим.
Зрештою, за те, що вони
зустрілися з нашими дітьми
на дорозі життя та мистецтва
і йдуть разом з ними, відкри�
ваючи в кожному маленько�
му серденьку оті Божу іскру,
яка зветься талантом.

Радислав Кокодзей

16 вересня у Жовт�
невому палаці м. Києва від�
бувся святковий концерт
до Дня рятівника. Учасни�
ками концертної програми
став і ансамбль "Перлин�
ка" Боярської школи мис�
тецтв (директор — Анто�

ніна Калмикова).

НАГОРОДИ –

ПРОФЕСІОНАЛАМ!

17 вересня, саме до про�
фесійного свята — Дня фіз�
культурника, відбулося
нагородження людей, які
всі свої творчі сили віддають
благородній справі вихован�
ня фізично здорової молоді.
Зокрема, Подяками та Гра�
мотами голови Києво�Свя�
тошинської райдержадміні�
страції були нагороджені
суддя міжнародного класу з
волейболу Юрій Миколайо�
вич Акопов, заступник пре�
зидента Києво�Святошинсь�
кої районної федерації

волейболу Лев Михайлович
Торосян, бухгалтер ФСТ
«Колос» Києво�Святошинсь�
колго району Ганна Володи�
мирівна Маслюченко,
директор ДЮСШ привідділі
у справах сім’ї молоді та
спорту Києво�Святошинсь�
кої РДА Василь Станіславо�
вич Коновалов і тренер з
волейболу цієї ж школи
Олександр Леонідович Мос�
пан.

Вітаємо вас з нагорода�
ми! А на згадку — памятне
фото...

ПЕРЛИНКА
У ЖОВТНЕВОМУ ПАЛАЦІ
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Вітання
ОголошенняБІ Реклама

ШАНОВНІ ТУРИСТИ!

Вітаємо вас з Днем туризму, який ви відзначатимете 27 вересня — святом усіх, кого ваб'

лять близькі й далекі мандрівки, активний і змістовний відпочинок.

Наша Боярка, з її історико'куль'

турними пам'ятками, неповторни'

ми краєвидами, багатою спадщи'

ною та привітними і щирими людь'

ми, має всі умови для розвитку

туризму. Наш неповторний Боярсь'

кий край вартий того, щоб відкрити

перед світом свої унікальні природні

багатства, самобутність своєї істо'

рії, культури, народних звичаїв і

традицій.

Тож щиро бажаємо нашим тури'

стам зі стажем і початківцям — міц'

ного здоров'я, завзяття, наснаги,

цікавих зустрічей і відкриттів у піз'

нанні навколишнього світу.

ЦТМ "Оберіг" і театр'студія

"Світла хвиля"

запрошують всіх

26 вересня 2010 року в 15'00

в актовий зал 

на спектакль за казкою

Г. Х. Андерсена 

"Свинопас"

26 ВЕРЕСНЯ ЗАПРОШУЄМО 

НА СПЕКТАКЛЬ

Вітаємо з ювілеєм!
Директора Бояр&

ського краєзнавчого
музею Кравченко Лю&
бов Федорівну та біб&
ліотекаря Мосунову
Наталію Гнатівну.

Вітаємо з Днем
народження:

Головного спеціа&
ліста з житлових
питань Боярської
міської ради Слюсар
Мілу Равилівну;

Гостинного госпо&
даря стадіону «Зеніт»
Плаксицього Андрія
Миколайовича.

Щиро бажаємо
Вам наснаги, твор&
чих сил, здійснення
н а й з а п о в і т н і ш и х
мрій, любові рідних
та друзів, розуміння
й душевного тепла
близьких вам людей!
Нехай з вашим ро&
динним святом у ці
осінні дні прийде до
вас, наші дорогі зем&
ляки, шматочок лагі&
дної весни — як сим&
вол нашої поваги і
наших щирих поба&
жань, як символ юно&
сті ваших сердець, як
символ вашої жит&
тєдайної енергії, яку
ви даруєте своєму
рідному місту.
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