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"Ось так 

би щороку…"

Неділя —

день... собачий!

Вісті 

з високого берега

Міс Боярка 2010

стор. 11

стор. 5

стор. 10

стор. 8�9

Віри, надії,любові!

Останній день вересня  збігається
з православним святом Віри, Надії,
Любові.

Свої свята відзначають цими
днями також ветерани, працівники
освіти та бібліотек. 

Від щирого серця вітаю всіх бояр%
чан, у чиїх родинах є ветерани, низь%
кий їм уклін, освітяни та працівники
бібліотечних установ. Бажаю  всім
міцного  здоров'я, наснаги, рівної
дороги на життєвому шляху.

Нехай роки не затьмарюють
радість і повноту буття. На щастя,
на благополуччя і сонячних променів
ласку нехай буде багатою Ваша доля.
Нехай до ста літ буде Вам з роси і
води! Будьте завжди  в обіймах
ласкавої долі, добра і тепла.

Міський голова Т. Добрівський

Боярська міська рада та виконав%
чий комітет щиро вітають Поддячу
Лесю Володимирівну — спеціаліста
І%ї категорії БМР, Медведєву Вален%
тину Волдодимирівну — спеціаліста
І%ї категорії з питань РАЦС з Днем
народження!

Сонечко встає і шумить трава.
Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.

Вчителько моя, зоре світова,
Звідки виглядати, де тебе знайти?

На столі лежать зошити малі,
Дітвора щебече золота, золота.

І летять — летять в небі журавлі,
Дзвоник ніби кличе в молоді літа.

Скільки підросло й полетіло нас
На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.

А для тебе знов та доріжка в клас,
Під вікном у школі явір той знов шумить.

Двох синів твоїх узяли фронти,
Воювали, не лічили ран, тяжких ран.

В партизанську ніч посивіла ти,
Як в морози сиві непожатий лан.

Знов щебече юнь і шумить трава,
Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.

Вчителько моя, зоре світова,
На Вкраїні милій, в рідній стороні.

Андрій Малишко

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!



БІ 2010
Вибори

Одномандатні виборчі округи по виборах до Боярської міської ради Києво�Святошинського району Київської області

БОЯРСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ОРГАНІЗОВУЄ МІСЦЕВІ  ВИБОРИ

Постановою Києво�Святошинської
територіальної виборчої комісії від 18
вересня 2010 року №3 було створено
Боярську міську територіальну виборчу
комісію (ТВК) у складі 18 осіб, які
представляють різні політичні сили
міста.

Головою комісії призначено Ворож�
бита Юрія Леонідовича, який обирався
депутатом попереднього скликання
Боярської міської ради і який має прак�

тичний досвід в організації
проведення попередніх ви�
борчих кампаній. 

22 вересня 2010 року на
першому організаційному за�
сіданні голова виборчої комі�
сії Ворожбит Ю.Л. найпер�
ше зробив акцент на тому,
що всі члени комісії на час її

роботи повинні забути про будь�які
політичні уподобання і забезпечити
рівні умови виборчих перегонів для
всіх кандидатів на посаду міського
голови та кандидатів у депутати місь�
кої ради.

На засіданні було визначено місце
та порядок роботи Боярської МВК,
інші організаційно�технічні питання.
Комісія працює у приміщенні Боярсь�
кої міської ради, телефон 41�710.

Персональний склад Боярської міської виборчої комісії

1. Ворожбит Юрій Леонідович — голова комісії
2. Сікорський Володимир Антонович — заступник голови комісії
3. Артеменко Тетяна Євгенівна — секретар комісії
Члени комісії:

4. Бабічев Артем Миколайович
5. Годієнко Людмила Степанівна
6. Кірюхін Денис Миколайович
7. Кучерявий Сергій Степанович
8. Лавріненко Іван Іванович
9. Мадамова Світлана Ігорівна
10. Марценюк Валентина Миколаївна
11. Мірзаєва Ірина Веніаминівна
12. Наумченко Валентина Антонівна
13. Пісоченко Олексій Олександрович
14. Рябич Зінаїда Кирилівна
15. Савицька Маргарита Олександрівна
16. Снятинський Св'ятослав Володимирович
17. Слабковський Володимир Григорович
18. Якименко Ігор Володимирович

№

округу

Кількість

виборців
Межі округу Примітка

№1 1540

Вулиці: Агрономічна (1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14), Декабристів(19, 21, 23, 25, 27, 31, 33,

35.39.41.43.45.47.49.53), Зелена (2, 3/20, 4, 6, 6/а, 7�15, 17�22, 24�39, 41, 43�58, 60�86, 87Б, 88, 89, 90,

92�101), Зелений тупік, (3�8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 28, 34, 36,), ванівський тупік (3�8, 10, 12, 14, 18, 20,

22, 24, 26, 28, 30, 32, 364), Комсомольська (1, 3�6, 8, 9, 11, 11�13, 15, 18, 21, 26, 28�30), Лисенка (13, 15,

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/10, 70/8, 72, 74, 78, 80/2, 82, 84, 86, 88, 90, 92/1, 92/2, 94, 96/1,

96/2, 98.100, 102, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140,

140/8, 142/А, Б, В, Г,, 144, 146/2, 148), Матросова (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,), Некрасова(3�7, 9�14, 16, 17,

19, 22,, Фестивальна (2, 4, 6�9, 13,), Франка (64, 66, 68, 72�77, 79�90, 92�102, 104�112, 114�129, 131�137,

139�142, 144�146, 151, 152, 154, 156�158, 160�168, 171�173, 178, 180, 182, 184, 186, 186/а, 186/б, 188,

190, 192/2,) Шевченка (84, 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102�114, 116�121, 123�128, 130�136, 139�145, 147�155,

157�162, 164�173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193), Провулки: Байкальський(2�4, 6), Волинський 93�

6)12), Зелений (3, 3/1, 5/1�8, 11�20), Матросов 93, 4), Озерний 3, Радгоспний(1, 3�6, 8, 10, 12)

46(Будинок 

культури, 

вул.Шевченко 84)

№2 1472

Вулиці: Будаївська (3, 6�8, 1 0, 13, 14, 17, 22, 63, 65), Будьоного (4, 5, 7�21, 23, 26, 28, 30, 32), Вишнева (4, 6,

13, 15а�17, 18, 20), Деснянська (2, 7, 10�12, 18, 22, 31, 33, 37), Загородня (3�6, 8�10, 12, 14�17, 19, 20), Зоряна

(1/17�3, 10, 11, 13, 18, 19а), Кібенка (47,, 51, 53, 55�59, 61�73, 76, 110, 114, 120, 122, 124, 138, 158), Лисенка

(1, 3�8, 10�12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,

66, 68), Нова (3�7, 13�21, 23, 28, 33), Польова (2А, 3�10, 12�15, 17�20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48,

50, 52, 54, 58, 62, 66, 68, 70, 72), Прорізна (3/1, 3/2, 5, 7, 9, 25, 31) Сонячна (1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15а, 17�19,

20), Тарасівська(1�8, 10, 12, 14�25, 28/2, 30�32, 34, 35/47, 37�60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78), Шевченка

(4�8, 10�24, 26/24, 27�46, 48�53, 55�63, 66, 68�71, 73�77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99,) Ягідна (1, 2,

3, 7, (.13, 19, 20), Ясна(4, 6), Сільгосптехнікум Провулки: Донбаський (2�4), Харківський (1�5), Читинський (4)

47(ЗОШ №1,

Лисенка 11\23),

Боярський 

Коледж екології 

та природних 

ресурсів

№3 1233

Вулиці, Амбулаторна (2�5, 7�15, 17, 19, 21), Артилерійська (3�15, 17�19), Васильківська (2�5, 8, 10, 12, 13,

15, 17, 19, 21, 25�27, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 40�48), Горького (3�7, 9�18, 20, 22), Декабристів (5, 7, 9,) 1�ша

Піщана (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14�21, 23�27, 29, 30�35, 37�39, 42, 46, 48, 50), 2�га Піщана (2/1, 2/2, 4�13, 15,

17а, 17, 29, 35�37) Київська (1�16, 18, 20/24�24, 27) Крилова (1, 3�5, 8�12, 14�16, 18, 20), Лікарняна (3�5,

7, 9, 10, 12, 14, 17�26, 28, 30, 32, 34), Набережна (1, 4, 5, 7, 11), Піонерська (1�13, 15), Першотравнева

(1, 3, 3А, 5, 7, 9, 18, 27, 33, 39), Самійленка (1, 3, 5�8, 13, 14�20, 22, 23, 25, 26, 28�31, 35, 37, 38, 40�59,

61, 63, 65, 67), Франка (1�11, 13, 15, 18, 20, 22, 23.25, 26, 28�31, 35�37, 40�59, 63, 65, 67, 71), Провулки:

Васильківський (3, 4, 6, 8, 10, 45/2), Лікарняний (3�7, 9�11, 13.15, 17, 21), Тупіки: Вітвистий(3, 5�9) Набе�

режний тупік (1�3), П’ятигірський (2�4, 6�8), Старий (1, 3�6), 

48(Міжшкільний 

навчально�виробни�

чий комбінат, 

вул Самійленка, 2)

№4 1024

Вулиці: Азовська (3, 5, 7, 8, 10, 12), Вокзальна(3�5, 7�15, 19, 21, 23, 25, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 57, 59, 61,

63, 67, 79, 83, 85, 87, 89, 91) Жовтнева (1�7, 9, 12�29, 31а, 31, 33, 35, 37) Кібенка (3�9, 11�14, 16�23, 26,

28�30, 32�37, 40�45), Київська (29�35, 37, 40�46, 49�54, 56, 60�64, 66�69, 71�76, 78�81/13, 83, 85, 86, 88,

90), Кооперативна (3, 4, 6, 8), Лугова (4, 10), Пролетарська (1�6, 8, 10�12, 15, 19�33, 35, 37, 38, 40, 42�55,

57, 58, 60, 62/1, 64, 65, 67, 69�73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103), Східна (1, 3�

11, 14, 16, 20, 22), Провулки:Базарний (1а, 3�6, 9�11), Вокзальний (3�12, 16, 17, 19, 20, 22А, 36), Київ�

ський (3, 4, 6�12), Криворізький (3, 5�7, 9, 11) Пролетарський (2, 3, 5�7, 9�17, 20, 23, 25, 27, 29, 31). 

49Приміщення 

РайСЄС

м.Боярка, 

вул.Вокзальна 2

№5 1388

Вулиці: Баумана (1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2А, 3, 3/1, 5, 7/2, 9, 13�16) Білогородська(1, 3, 5, 7, 11, 15/2, 19),

Богданівська(1�9, 11�17, 19, 20А, 23, 25), Жовтнева (34, 36, 38, 40, 42�45, 47, 50, 52, 54, 58, 60, 64. 66, 68,

72, 74, 76, 78,) Комсомольців 20�х років, (1, 1А, 1Б, 2/1,, 2/3, 3/1, 3/2, 4�8, 10/1, 10/2), Лісна (1, 3, 5, 8, 10,

12, 14, 16, 1 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30), Лісодослідна (1, 2, 3, 5, 8, 14), Новобогданівська (2, 4, 6, 8, 10, 12, 16,

18, 20), Паркова (1/1, 1, 2�6, 8�11, 13�25), Садова (4�15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43). Хрещатик

(1, 4, 7, 8, 12�16, 18, 19, 21, 23�30, 32�40, 42, 44, 46�50, 52, 54, 57�60, 62, 63, 67�69, 71, 75, 76, 79�81, 83, 85,

87, 93, 95, 97, 101, 103), Провулки: Білогородський, Житомирський, Жовтневий, Кримський, Лісний, Малий,

Парковий, Полтавський, Сосновий, Сумський. Залізнична будка, Білогородський тупік 

50 Приміщення

Боярськоі ЗОШ №2 

м.Боярка, вул.Жов�

тнева 49

№6 1184

Вул. 40�років Жовтня (53, 53а, 78/1, 84, 100, 114, 118), Хрещатик (82/1, 82/2, 84, 86Б, 88, 90, 92, 94/2,

94/3, 98, 104�110, 112�120, 122�130, 132�140, 143�157, 159�161, 165, 167, 171, 177), Сахалінська, Герцена,

Печерська, Коротка, Уральська, Іркутська, Молодіжна (103/7, 107, 110, 112), Зеленогірська

51Приміщення

Бібліотеки м.Боярка,

вул.Молодіжна 77

2 БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм



3

№7 1323

Вулиці: Лазо, Волгоградська, Полярна крім №10, Дачна, Гоголя (64/24, 64/1, 69/2, 71, 74, 76/5, 82, 83,

85, 87, 89), Леніна (92, 98А, 99, 101, 103, 105, 107, 109), Молодіжна (71, 73, 75, 77, 84, 86, 88, 90, 92,

94, 98), Сєдова (13, 40, 44�46, 48�53, 55, 57, 60, 61, 63�65, 67�71, 73, 75). Лінійна 30.

51 Приміщення Бібліотеки 

м.Боярка вул.Молодіжна 77

№8 1185 Вулиці: Білогородська 23, 25, 27

52 Приміщення Центру дитячої

творчості "Оберіг" 

м.Боярка вул.Білогородська 23

№9 1204 Вулиці: Гоголя 58, Лінійна 28, Білогородська 21 

52 Приміщення Центру дитячої

творчості "Оберіг" 

м.Боярка вул.Білогородська 23

№10 1227
Вулиці: Білогородська 19А, Молодіжна №55, 57, 59, 

Гоголя (37, 39, 41, 43, 45, 48/59, 49, 50, 50а, 52, 52а, 53, 54, 55, 56 та 78), Полярна 10 

53 ЗОШ №3 

м.Боярка вул.Леніна 62

№11 1203

Вулиці: Білогородська 17, Бульварна (1�10, 12�19, 21, 22, 24�27, 29, 30, 32�42, 44, 46, 52, 54�57, 60, 61,

62), Космонавтів, Дежньова (2�50, 3�41), 8�го Березня, Коваленка, Заводська (4�13, 15, 17, 19, 21/18,

22, 26, 28�31), Лінійна (2, 3�14, 17, 19�24, 29, 31, 33, 35), Леніна (64�71, 73, 74/1, 75/36, 77, 79�85,

86/187/28�89, 91, 93, 95, 97/13), Московська (50, 51, 55�57, 61/4), 40�років Жовтня (54/2, 56, 59,

68/1, 70, 72/1, 74/2)

53 ЗОШ №3 

м.Боярка вул.Леніна 62

№12 1153
Вулиці: Білогородська (29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 51/1�51/5, 126, 128, 130, 132, 134А, 136, 136А, 138/1,

138/2, 140, 142,), Мічуріна

54 ДЮСШ 

м.Боярка вул.Молодіжна 76

№13 1348 Вулиці: Білогородська 43, 45, 49, 134, 144
54 ДЮСШ 

м.Боярка вул.Молодіжна 76

№14 1160

Вулиці: Будівельна, Бульварна (63�76, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93) Газова (9, 27, 33, 36, 41, 51, 65,

75), Дежньова (43, 45, 47, 49, 51, 53�61, 63, 64, 66, 68, 70, 72), Заводська (33�44, 46�48, 51), Індустрі�

альна(1�11, 13, 14, 16, 18�26), Капітальна (1�26, 28), Сєдова (6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23/43, 25/38,

26, 30, /33, 32, 34�36, 38), Лінійна (39, 42�45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 65, 74/1, 77, 79�82,) 

55 Класична гімназія 

м.Боярка вул.Седова 7

№15 1146 Вулиці: Молодіжна (63, 65, 67, 69, 72а, 74, 76) Седова (3, 4, 5)
55 Класична гімназія 

м.Боярка вул.Седова 7

№16 1338

Вулиці: 40 років Жовтня (3�5, 7�13, 15�19, 21, 23�27, 29�35, 39/54, 40�47), Білогордська (2, 4, 8, 10, 12,

14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32/1, 34/16, 36, 38, 42�44, 46/а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60), Ватутіна (1�11, 13,

15, 16, 18�22, 24�34, 37�58, 60), Воз"єднання(4, 9, 11, 14, 16), Громова(1, 3, 5, 7�9, 11), Дніпровська(3�

6, 8, 10, 14, 16, 18), Єнгельса (1, 3�12, 14�17, 19�27, 29�43, 45, 46, 48�52, 54�61, 63�68, 70, 72/9), Кав�

казька(1�6, 8), Кірова (2�10, 12�14, 17/29�22, 24, 26�41, 44, 47, 49�51, 53�69), Леніна (1�4, 6�12, 17�21,

23�28), Ленінградська (5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,

55.57), Миру (1, 3�7, 9�27, 29�41, 44�52, 54�70), Московська (1�7, 10�12, 15/13�17, 19, 22, 24/16�28,

29/14, 31/15, 33, 35), Радянська(2�12, 15, 17�39, 41, 42, 44, 46�61, 63, 65, 67), Садова (45, 49, 51, 55,

57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79), Свободи (1, 3/62, 5, 7, 11, 19, 21, 25), Фрунзе(1, 2, 4�6, 8�13, 15),

Чкалова(1�16, 18�22, 27�32, 34�37, 39, 41�44, 46, 48, 50, 52). Провулки: Артеківський(1, 4)

56 ГВУЖКГ 

м.Боярка вул.Леніна 30

№17 1153

Вулиці: Білогородська (62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 94, 96, 98, 100, 104, 106,

108, 110/48, 112, 114, 118, 120, 122, 124/53), Б.Хмельницького (1�9, 11�13, 15�31, 33�36, 38�41, 44,

47�68, 70, 72/27), Гоголя (11, 13, 15, 19, 21, 31, 32, 34�36, 38, 40, 42, 44, 46), Крупської (1�10, 12�42,

47�57), Калініна (3А�9, 11�24, 26�37, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/7), Л.Українки (4, 6, 9, 11, 13, 14, 16�

21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35), Московська (34, 36, 39/15, 42/12, 45/2, 45/15, 46/66, 47/10,

49, 51), Леніна (29/44, 33, 35�45, 47�56, 59), Партизанська (3, 5�7, 9, 11, 13�16, 19�29, 31, 33, 37,

41/46), Саксаганського (4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20), Тургенєва (1�11, 13, 15, 16, 18, 20�28, 32�

34, 36, 38, 40, 42). 

57 ЗОШ №5 

м.Боярка вул.Б.Хмельницького

57а

№18 1245

Вулиці: 50 років Жовтня (25/15, 27/16, 29, 35, 37/48, 39/53, 41, 45/51, 47, 49/52, 53, 55/68, 57, 59,

61, 71А), Гоголя (3, 5�8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Квіткова (1, 3, 4, 6�10, 12, 14), Короленка (3�

13, 17�26, 28�30, 33, 35, 38�42, 48�51/1, 53, 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 63), Коцюбинського(1, 3�12, 16�29,

34�36, 38�47, 49�51), Л.Українки (36, 38, 39, 41�54, 55, 57, 59, 61, 69, 71, 86), Лєрмонтова (2/33�9, 13,

14, 16/62, 18�20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 37, 39) Молодіжна(5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28�

32, 34�38, 40�45, 47�49, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70) Островського (1, 3�15, 17�28, 30�42, 44�47,

51�56, 58, 60�64, 66), Пастернака (1�3, 5�17, 19, 20, 22�25, 28�33, 35, 37), Пушкіна (1, 5/35�7, 9/44,

13, 15, 16, 17, 19, 20�25, 27, 28, 30/1, 30/2, 32/75, 34), Рєпіна (1�3, 5, 8�14, 16, 18, 19, 21�32, 34, 35,

37, 39�43, 45�50, 52, 56, 60), Саксаганського (21/1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46), Тургенєва

(31, 37, 39, 41, 43�72, 74, 76�81, 83, 85�90, 92, 94, 96, 98), Чернишевського (1�3, 5�8, 10�14, 16�21, 23,

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43). Провулки:Руднєва 

57 ЗОШ №5 

м.Боярка вул.Б.Хмельницького

57а

№19 1138
Вулиці: 50�років Жовтня (1, 3, 5�8, 10, 10А, 11, 13�15, 21, 23,) Маяковського (1�23, 25, 27�31, 34),

Молодіжна (1а�4, 6, 8, 10, 12/2, 16, 18, 18а, 20)

58 Гуртожиток ГВУЖКГ 

м.Боярка вул.Молодіжна 12\2

№20 1105
Вулиці: Б.Хмельницького (74�77, 80, 82, 83, 85�91, 93�97, 98), Жуковського (1, 1/а, 3�5, 9, 13, 14),

Котовського (3, 4, 6�14, 16), Пушкіна 2/73, Яблунева (1�5, 7, 11, 13).

58 Гуртожиток ГВУЖКГ 

м.Боярка вул.Молодіжна 12\2

№21 1455

Вулиці: Колгоспна, Черешнева, Серафимовича, Петровського, Пастернака (32, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

56, 58, 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95/45, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,

112, 114, 116), Дзержинського, Таращанська, Боженка, Ворошилова, Богунського, Залізнична, Толстого.

Провулки: Затишний, 

59 ЗОШ №4 

м.Боярка вул.Дзержинського 28

№22 1210

Вулиці: 50 років Жовтня (24/47, 26, 30/55, 32, 34/64, 38, 40/52, 42/65, 44, 46/70), Б.Хмельницького

(110�114, 116, 118, 120�123, 125, 127, 131, 133), Високовольтна лінія (33/2), Квіткова, (17�24, 26�32),

Короленка (56, 58, 64, 67, 69, 71, 73), Коцюбинського (50, 54, 56�66, 69, 71), Маяковського (32, 33, 35�

39, 41, 42, 44, 46, 47) Островського (70, 72), Рєпіна (55, 57, 59, 61, 63, 65�70, 72, 74, 76, 78), Фурмано�

ва, Чапаєва, Чернишевського (22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55, 57, 59, 61), Щорса (1�7, 9, 11, 13�

20, 22�31, 32, 36, 3 8�47, 49, 53, 55, 57, 61, 63), Яблунева (17�32, 34, 36). Жуковського (24/15, 25, 27,

31, 33, 35, 37�39), Провулки: Банний

59 ЗОШ №4 

м.Боярка вул.Дзержинського 28
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Голова комісії Ю.Л. Ворожбит, секретар комісії Т.Є. Артеменко (повідомлення районної ТВК — у наступному номері)
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БІ офіційно
Цілком

ЗЗ АА ПП РР ОО ВВ АА ДД ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ   ЄЄ ДД ИИ НН ОО ГГ ОО   ВВ НН ЕЕ СС КК УУ   
НН АА   ЗЗ АА ГГ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ОО ББ ОО ВВ '' ЯЯ ЗЗ КК ОО ВВ ЕЕ   

ДД ЕЕ РР ЖЖ АА ВВ НН ЕЕ   СС ОО ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬ НН ЕЕ   СС ТТ РР АА ХХ УУ ВВ АА НН НН ЯЯ
Верховною Радою Украї�

ни 8 липня 2010 року ухва�
лено Закон України №2464�
VI "Про збір та облік єдино�
го внеску на загальнообо�
в'язкове державне страху�
вання". Унаслідок запрова�
дження даного Закону знач�
но спрощується процедура
взаємодії платників з фонда�
ми щодо нарахування та
сплати, адже контактувати
потрібно буде лише з Пен�
сійним фондом. Буде запро�
ваджено єдину базу для
нарахування страхових вне�
сків, одну форму звітів,
актів перевірок, тощо. Для
безболісного переходу до
єдиного соціального внеску
Пенсійний фонд зараз напо�
легливо працює, розробля�
ються інструкції, готується
до тестування програмне
забезпечення. Облік платни�
ків єдиного внеску буде здій�
снено на базі даних держав�
ного реєстратора, платнику
безоплатно буде направлено

поштою повідомлення про
взяття його на облік. База
нарахування єдиного внеску
аналогічна базі нарахування
страхових внесків.

Але не все залежить від
службовців, платники по�
винні теж відповідно підго�
туватися, насамперед розра�
хуватися зі всіма боргами до
ПФУ ти інших фондів.

На жаль, є такі організа�
ції та підприємства, які на
даний час не готові до змін,
борги не сплачують, а деякі
ще й нарощують. Найбільші
боржники району по сплаті
внесків до Пенсійного фонду
станом на 27 вересня 2010
року: ДП УКБ Києво�Свято�
шинського району, ТОВ
"Олімп", ТОВ "Енергосер�
віс", КП "Облсвітло", ТОВ
"Гард", ТОВ ВКФ "Енерго�
стар" та ін.

Список підприємств�
боржників переданий до
правоохоронних органів,
борги до Київського окруж�

ного адміністративного суду
та Державної виконавчої
служби Києво�Святошинсь�
кого району для подальшого
примусового стягнення.

Всім суб'єктам підприєм�
ницької діяльності, які обра�
ли спрощену систему опо�
даткування нагадуємо, що
згідно ЗУ від 08.07.2010 ро�
ку №2461�VI ви повинні
доплатити кошти до міні�
мального страхового внеску
з урахування розмежування
від єдиного та фіксованого
податку. Останній термін
сплати за третій квартал —
20 жовтня 2010 року. Суми
несплачених страхових вне�
сків будуть стягнуті згідно
статті 106 ЗУ "Про загаль�
нообов'язкове державне
пенсійне страхування)"

Заступник начальника

управління#

начальник відділу облі#

ку надходження платежів

С І.Вітер

Голова комісії з соціаль�
ного захисту населення,
депутат міськради 5 скли�
кання Корзун Людмила
Львівна ділиться з газетою
"Боярка�Інформ" інформа�
цією про свою роботу.

— Люди звертаються з
різними питаннями: житло�
вими, земельними, фінансо�
вими. З хорошим,як прави�
ло, не йдуть, це факт. Пишу
акти на матеріальну допомо�
гу, оформляю довідки, бу�
ваю на місцях, виписую де�
путатські акти. Деякі меш�
канці звертаються тому, що
не знають, як заповнити чи
зібрати пакет необхідних
документів та декларацій
для вирішення того чи іншо�
го питання. Приходять інва�
ліди Чорнобиля, просто ін�
валіди, пенсіонери, малоза�
безпечені сім'ї. І всім треба
допомогти. 

Ось нещодавно у мене на

прийомі побував інвалід І
категорії Чорнобиля з питан�
ням щодо субсидії. Ще такий
приклад: зателефонувала до
мене пенсіонерка Шабада
Надія Миколаївна, яка має
50 років трудового стажу і
пенсію 800 грн. Зараз жінка
зламала руку. Чи вистачить
їй цих грошей на операцію,
придбання необхідних ліків?
Як бачите, в такій реально�
сті живемо, що депутатське
втручання вкрай потрібне.
Найголовніше в моїй роботі
— вміти вислуховувати
людей, адже багато з них
приходять виговоритися. І їх
повинен хтось вислухати.
Чесно признаюсь — інколи
не вистачає терпіння, осо�
бливо тоді, коли починають
перераховути різні болячки,
яких у всіх достатньо... Інко�
ли буває і скандалять, виго�
ворюють мені за всіх боярсь�
ких депутатів, причетних до

їхніх проблем. Всього виста�
чає. Життя вирує, а особли�
во зараз перед виборами. Я
особисто буду голосувати за
Тараса Григоровича. І готова
йти за нього на барикади.
Тому що це єдиний мер,
який щось зробив у місті
після чотирьох років "роз�
грому". Я вважаю, що Тарас
багато встиг зробити, і якщо
він залишиться на другий
термін, то наше місто буде
одне з кращих міст області.
Я не є членом жодної з пар�
тій, які є в нашій Боярці. Ви�
совує мене в депутати партія
"Сильна Україна", та я не є
членом цієї партії. Я до них
пішла, бо програма цієї пар�
тії мені подобається, вони
мене підтримують, і виріши�
ли, що я повинна бути в
депутатах. Тому я на вибори
піду мажоритарно, незалеж�
но ні від кого. Стараюсь дру�
жити з усіма. Хоч і знаю,
деякі мене не люблять. Та є
Бог суддя, не я і не люди.
Головне не те, як до мене
ставляться, а моє ставлення
до людей. А я стараюсь бути
корисною виборцям. Прапор
в руки і вперед!

На такій оптимістичній
ноті завершила свою розпо�
відь Людмила Львівна. По�
бажаймо їй успіхів у роботі,
здоров'я, вагомої підтримки
на виборах і перемоги!

Валентина Сіродан,

фото автора

"БУТИ КОРИСНОЮ ВИБОРЦЯМ"

За результатами 2010
року виробничої діяльності
КП "Боярка�Водоканал"
спрацювало з хорошим ре�
зультатом. Велику роль в йо�
го досягненні зіграло впро�
вадження на виробництві
енергозберігаючих техноло�
гій: встановлене енергозбе�
рігаюче обладнання на діль�
ницях каналізаційно насо�
сних станцій, водозабірних

та очисних споруд. 
На сьогоднішній день та�

кий результат дає змогу не
підвищувати тарифи з водо�
постачання та водовідведен�
ня до кінця 2010 року для
населення та організацій —
споживачів нашої продук�
ції. Поділилася з читачами
Галина Андріївна Павлічен�
ко директор КП "Боярка�
Водоканал"

ДОБРІ НОВИНИ З КП "БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ"

Якось швидко важли�
вою частиною нашого жит�
тя стало демократичне он�
лайн спілкування, і форум�
чани міського сайту "Boy�
arka�city.com" звикли обго�
ворювати міські новини та
наболілі проблеми Боярки
саме таким чином. Думки
висловлюються різні,
часом і дискусії точаться
гарячі — буває все, однак
адміністрация сайту нама�
гається слідкувати за по�
рядком, адже мета ресур�
су — комфортне спілку�
вання для всіх жителів

міста. Останнім часом,
наприклад, дуже гостро
обговорюються майбутні
вибори до місцевих рад.

Можливо, це комусь не
подобається. І саме тому 24
вересня 2010 року на сайт і
форум було здійснено черго�
ву хакерську атаку, мета
якої — щось знищити. Ми
хочемо вибачитися перед
форумчанами та гостями
сайту за незручності та
деяку пошкоджену інфор�
мацію, зараз намагаємося
все відновити.

А в шкідників просто
хочемо запитати — навіщо
ви заважаєте людям спілку�
ватися? 

www.boyarka#city.com

НН ЕЕ   ЗЗ АА ВВ АА ЖЖ АА ЙЙ ТТ ЕЕ   СС ПП ІІ ЛЛ КК УУ ВВ АА НН НН ЮЮ !!

Втім, про цю компанію
говорять не слова, а кон�
кретні справи. Лише остан�
нім часом ця компанія про
спонсорувала проведення
Дня міста, футбольних зма�
гання (кубку міського голо�
ви, змагань з вуличного фут�
болу та товаристської зустрі�
чі за участю команди "Мае�
стро"), проведення дитячих
велосипедних перегонів та
конкурсів (міс міста та ін..).

Саме тепер, коли свято
вже позаду, можна задати
дещо провокаційне запитан�
ня керівникам компанії: в
чому причина такої щедро�
сті? Відповідає Іван Михай�
лович Яструбецький:

— По�справжньому, без
високих зоряних ідей та
голослівних пустих балачок,
що не мають під собою
підґрунтя, наша компанія
молодих спеціалістів прагне
досягти мети, яку поставили
перед собою: принести доб�
робут та затишок в кожну
оселю. Не секрет, що "один
в полі не воїн", але за під�
тримки та допомоги грома�
дян міста компанія планує
внести свою вагому частку в

розвиток та повсякденне
життя міста з метою поліп�
шення добробуту та ство�
рення зразкового міста.  Усі
заходи, які група компаній
"ТЕРМО" планує впровад�
жувати, ґрунтуються, на�
самперед, на повсякденних
потребах громадян. Це і
розвиток та підтримка спор�
ту як для дорослих, так і для
підростаючого покоління.
Це і організація нових робо�
чих місць та впровадження
нових інноваційних техно�
логій.  Група компаній
"ТЕРМО" приймає безпосе�
редню учать в громадському
житті міста.

А Володимир Миколайо�
вич Олійник додає:

— Затишок дають не
лише теплі батареї, а, в
першу чергу, тепло душі.
Коли на обличчях розцвіта�
ють посмішки, а в очах весе�
лими зірочками сяє щире
захоплення, саме тоді й з'яв�
ляється оте відчуття душе�
вного комфорту. То чом не
робити ще й цього, якщо це
нам під силу?

Мабуть, відповідь кон�
кретна і досить вичерпна. 

Як ви гадаєте, наші шановні читачі, для чого
потрібне свято? У моїх співрозмовників відповідь одноз�
начна: щоб зібрати "старих" друзів і познайомитися з
новими. В даному випадку це в повній мірі стосується
групи компаній "ТЕРМО". Хоча ця компанія з'явилася на
Боярському обрії відносно недавно, та заявити про себе

змогла досить серйозно...

СС ВВ ЯЯ ТТ ОО   ЗЗ ББ ИИ РР АА ЄЄ   ДД РР УУ ЗЗ ІІ ВВ
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БІ працівників освіти
День "ОСЬ ТАК БИ ЩОРОКУ…"

100 першачків прийшло

1 вересня до ЗОШ №4

Своє професійне свято
педагогічний колектив на�
шої школи відзначає з доб�
рим настроєм. Нашу шкіль�
ну сім'ю цьогоріч поповнила
рекордна кількість учнів
перших класів — 100 діто�
чок. А це — ще й показник
фахового рівня наших вчи�
телів. Адже в нашому мікро�
районі сусідує три навчальні
заклади: ще одна середня
школа та гімназія.І якщо
батьки вирішили привести
хлопчаків і дівчаток саме до
нас, — значить ми чогось
варті.

Наша школа відчинила
свої двері далекого 1953�го
року і є однією з найстаріших
у Боярці. Нині педколектив
ЗОШ №4 — це 52 педагоги,
20 з яких мають вищу кате�
горію, 6 — першу категорію,
5 — другу категорію, 2 ма�
ють звання вчителя�методи�
ста, 5 вчителів�методистів,
13 — старші вчителі, 21 спе�
ціаліст. Іще один приємний
показник: восени в нас роз�
почали трудову біографію
троє молодих спеціалістів,
випускників вузів.

Специфіка на�
шого закладу та, що
маємо два корпуси:
учні 1� 4 класів нав�
чаються в автоном�
ному приміщенні на
вулиці 50�річчя
Жовтня, а учні 5�11
класів — у, так би
мовити, материнсь�
кому корпусі на
вулиці імені Дзер�
жинського. Разом у
нас 523 учні.

Приємно відзна�
чити, що ми подола�
ли і своєрідний
бар'єр престижно�
сті. Скажімо, коли
тільки�но розпочала

діяти гімназія, а там набира�
ють з 5�го класу, ми щороку
"втрачали" по три класи, —
батьки переводили дітей
саме туди. А цього року з
чотирьох випускників 4�х
класів до нас вернулося три
класи. Отже, батьківський
тест на високий рівень про�
фесійності кадрів ми прохо�
димо успішно.

На жаль, нинішнього літа
багатьох батьків учнів 9�х
класів дезорієнтувала невиз�
наченість у державі щодо 12�
річної системи освіти. Ті, хто
психологічно не сприймав
12�річки, поквапилися влаш�
тувати дітей до училищ,
коледжів, технікумів. Таким
чином, 10 �й клас у нас вия�
вився малочисельним —
усього чотирнадцятеро уч�
нів. Третина від того, що
мало бути.

Про рівень викладання
основних предметів красно�
мовно свідчить той факт, що
переважна більшість наших
випускників (90 відсотків)
вступили нинішнього літа до
вищих учбових закладів.

Якщо говорити про тра�
диції нашої школи, то це
передовсім, спадкоємність

поколінь. Старші педагоги
передають досвід молодшим
і виконують своєрідну роль
наглядової ради за роботою
молодших. Гордість педко�
лективу — Марія Іллівна
(Гуколова) Коробченкова,
яка розпочала працювати в
нашій школі 1962�го року і
має єдиний запис у трудовій
книжці. Її добре знають в
усій окрузі, адже крізь її
дбайливі руки пройшли цілі
покоління боярчан. І цієї
осені до її першого класу
записалося 24 діток. Батьки
від неї в захопленні, адже в
Марії Іллівни скільки енер�
гії і завзяття, що вистачило
б на багатьох молодих. До
речі, я також була її учени�
цею. Солідний стаж мають
також учителі Ніна Федо�
рівна Бурда, Наталія Васи�
лівна Процюк, Надія Йос�
ипівна Данилюк… І коли
заводимо мову про видат�
них випускників, яких у нас
чимало, то в першу чергу
згадуємо заступника дирек�
тора з медичної частини
Інституту урології Лесю
Андріївну Болгарову, голову
Конгресу літераторів Украї�
ни Олександра Коржа,
поета Володимира Токовен�
ка, професора Чорно�
бильського інституту меди�
цини Володимира Кононця.
Розуміємо, що вони відбули�
ся в житті з легкої, як
кажуть, руки і наших учи�
телів. Варто наголосити:
вчителями працюють у нас
колишні випускники
Т.С.Гудзь, Ю.Г.Грінченко,
Т.В.Погребна, С.А.Ляден�
ко, С.Є.Сумцова, О.В.Малі�
новська.

Переважна більшість уч�
нів у позаурочний час у нас
зайнята в десятках різнома�
нітних гуртках і секціях,
саме вони роблять для нас і
для батьків концертні про�

грами до Дня вчите�
ля та до Восьмого
березня. Діти на�
повнюють сайт
нашої школи, а це
потребує цілої сис�
темної підготовки.
Правда, маємо об�
маль комп'ютерів у
порівнянні з інши�
ми школами.

У виховній робо�
ті важливим компо�
нентом є пізнаваль�
но�туристична ді�
яльність. Семеро
вчителів під час ка�
нікул залюбки во�
зять групи учнів у
різні куточки Украї�
ни. А передує кожній поїздці
створення проекту. Тобто,
діти самі складають марш�
рут, план, а потім готують
паперовий варіант звіту про
побачене і почуте. Їм цікаво
і корисно.

Окреме слово подяки —
на адресу батьківського
комітету школи, який очо�
лює Наталія Григорівна
Радзіховська. Причому, во�
на "перейшла" з молодших
класів до старших, адже в
нас два батьківські комітети,
бо два корпуси. Звичайно,
діяльність батьківського ко�
мітету головним чином по�
в'язана з благоустроєм. Цьо�
го року, правда, райдержад�
міністрація багато допомо�
гла в ремонті приміщень: у
корпусі молодших класів,
наприклад, повністю заміне�
но систему опалення, рекон�
струйовано туалети, батьки
засклили сходи. Тепер там
тепло і затишно, хоча тісну�
вато, адже змушені запрова�
дити там навчання у дві
зміни.

У "старій" школі батьки
зробили капітальний ремонт
класу хімії із заміною підло�
ги. Тут у нас своя котельня,

що дає великі плюси. Але
маємо застаріле обладнан�
ня — котли без автоматики,
тому мусимо утримувати по
два оператори щодоби, та й
мережа потребує заміни, бо
трапляються значні втрати
води, а власними силами ми
не можемо це ліквідувати.

Значна проблема нашої
школи — незахищеність від
оточуючого населення та
відсутність охорони. Школа
розташована в зоні приват�
ного сектора, і багато меш�
канців постійно викидають
сміття з власних дворів на
територію школи. Огорожа
в нас слабенька, ось цим і
користуються несвідомі бо�
ярчани. Хоча міська влада
налагодила збирання сміт�
тя, є графік по кожній
вулиці. Знову ж таки, через
відсутність капітальної ого�
рожі у вихідні паркову
територію окуповують
"собачники".

Ось такі будні і свята
нашої школи, двері якої
завше відкриті для добрих
людей і добрих ідей.

Валентина Пекур,

директор ЗОШ №4

Голова Боярської міської
ради Тарас Григорович Добрів�
ський зібрав керівників усіх
дитячих садочків для проведен�
ня наради, на якій обговорюва�
лись важливі питання подачі
тепла дітям. У всіх садочках
були проведені пробні пуски кот�
лів. Котельні готові до опалю�
вального сезону. Міський голова
дав розпорядження керівникам
дитсадочків протоплювати при�
міщення, аби дітям було тепло.

Валентина Сіродан, 

фото автора

НАРАДА З  КЕР ІВНИКАМИ 
ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ

ЗУСТРІЧ ІЗ ВЛАДОЮ
Наприкінці

вересня у ЗОШ
№ 4 м. Вишне�
ве відбулися за�
гальні збори
Фонду інвалідів
та учасників
ліквідації аварії
на ЧАЕС Києво�
Святошинсько�
го району. В ро�
боті зборів узя�
ли участь заступник голови
РДА А.Іскоростенський,
заступник голови міського
голови В.Ромасєв, голова
Фонду району І.Дерда, пре�
зидент Чорнобильського
фонду м.Боярка Д.Кузнецо�
ва, заслужений лікар Украї�
ни Ж.Усатенко.

Учасники зборів порушу�
вали проблеми організації
медичного обстеження ді�
тей, безплатного забезпе�
чення медикаментами інва�
лідів�чорнобильців, пенсій�
ного забезпечення.

Євген Пікуль

Марія Коробченкова Валентина Пекур
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ПОНЕДІЛОК
4 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня

09:45 Погода

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:00 Сміхопанорама

12:00 Новини

12:05 Діловий світ

12:15 Точка зору

12:55 Право на захист

13:15 Ревізор

13:35 Х/ф "Настя"

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 "Боцман та

папуга"

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 "Обережно, діти!"

12:25 Х/ф "Здрастуйте, я

ваша тітка"

14:30 Реаліті�шоу "Без

мандата"

16:05 "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"

00:05 ТСН

00:20 Х/ф "Плоть i кров" 

02:40 ТСН

03:10 Х/ф "Обережно, діти!"

ІНТЕР

06:15 Д/п "Походи у дикий

світ"

07:00 Новини

07:10 "Ранок з Інтером"

07:30 Новини

07:40 "Ранок з Інтером"

08:00 Новини

08:10 "Ранок з Интером"

08:30 Новини

08:40 "Ранок з Інтером"

09:00 Новини

09:10 Т/с "Повернення

Мухтара�3" 

11:05 Т/с "Одного разу у

міліції" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 "Детективи"

14:40 "Судові справи"

15:40 "Чекай на мене"

17:20 Т/с "Сусіди" 

18:00 Новини

18:15 Ток�шоу Юлії

Литвиненко "Розбір польотів"

19:00 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть" 

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Долі загадкове

завтра"

23:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

00:00 Д/п "Містична загибель

зірок"

01:10 Х/ф "Фанат" 

03:20 "Подробиці"

03:50 Т/с "Теорія великого

вибуху" 

04:10 Т/с "Сусіди" 

04:35 "Судові справи"

СТБ

06:10 "Бізнес+"

06:15 Т/с  "Комісар Рекс" 

09:25 "Танцювальне шоу "Лід

і полум'я"

12:45 "Битва екстрасенсів"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с  "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:05 Т/с  "Адвокат"

19:10 "Україна має талант!".

Найкраще

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с  "Адвокат" 

00:45 "Вікна�Спорт"

00:55 "Бізнес+"

01:00 Х/ф "Все не

випадково"

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 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 Файна Юкрайна

10:20 Інфо�шок

11:25 Інтуїція

12:25 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:45 Т/с  "Татусеві дочки"

14:00 М/с "Поліцейська

академія"

14:35 М/с "Зоряні війни:

війни клонів"

15:00 Teen Time

15:05 Т/с  "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/с  "Відчайдушні

домогосподарки"

16:55 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

23:25 Т/с  "Відчайдушні

домогосподарки"

00:35 Репортер

00:50 Спортрепортер

00:55 Погода

01:00 Служба розшуку дітей

01:05 Т/с  "Чотири життя

Тари" 

01:40 Студія "Зона ночі".

Культура

01:45 Подорож у втрачене

минуле

02:10 Вічний хрест

02:40 Студія "Зона ночі"

02:45 Невідома Україна

03:40 Студія "Зона ночі"

03:45 Медицина Київської

Русі

04:00 Слово і зілля

ВІВТОРОК
5 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:00 Сміхопанорама

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:20 Хай щастить

12:50 Наша пісня

13:30 Х/ф "Довгі версти

війни" 

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"

17:00 В гостях у Д. Гордона

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 Світло

22:30 Книга. ua

22:55 Трійка, Кено, Максима

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 "Боцман та

папуга"

07:45  "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05  "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10  "Сніданок з 1+1"

09:30 Т/с "Універ"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:25 "Шість кадрів"

12:10 Т/с "Вогні великого

міста"

13:10 "Сімейні драми"

14:10 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 "Лорд�захисник"

01:40 ТСН

02:40 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

03:30 Т/с "Вогні великого

міста"

ІНТЕР

06:00 Д/п "Походи у дикий

світ�2"

06:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

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�3" 

11:05 Т/с "Одного разу у

міліції" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська"

14:00 "Детективи"

15:10 "Судові справи"

16:05 "Зрозуміти.

Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди" 

18:00 Новини

18:15 Ток�шоу "Розбір

польотів"

19:00 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть" 

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Долі загадкове

завтра"

23:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

00:00 Д/п "Анатомія

катастроф"

01:05 Х/ф "Підозрюваний" 

03:20 "Подробиці"

03:50 "Телевізійна служба

розшуку дітей"

03:55 Т/с "Теорія великого

вибуху" 

04:15 Т/с "Сусіди" 

04:40 "Судові справи"

СТБ

06:00 "Бізнес+"

06:05 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

06:35 Т/с  "Комісар Рекс" 

09:40 Х/ф "Варєнька" 

11:45 "Нез'ясовно, але факт"

12:50 "Битва екстрасенсів"

13:55 "Моя правда. Тіна

Кароль"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с  "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с  "Адвокат"

19:10 "Правила життя. Вся

правда про хліб"

20:10 "У пошуках істини.

Лаврентій Берія: архітектор

жаху"

21:35 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с  "Адвокат" 

00:45 "Вікна�Спорт"

00:55 "Бізнес+"

01:00 Х/ф "Відданий друг" 

НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Т/с  "Колишня"

06:20 М/с "Вейнхед"

06:40 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 Файна Юкрайна

10:20 Інфо�шок

11:20 Інтуїція

12:25 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:40 Т/с  "Татусеві дочки"

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 Здрастуйте, я — Ваша

мама!

23:30 Т/с  "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Т/с  "Чотири життя

Тари" 

01:35 Студія "Зона ночі".

Культура

01:40 Благословляю й

молюся

02:10 Книга

02:40 Студія "Зона ночі"

02:45 Невідома Україна

03:40 Студія "Зона ночі"

03:45 Світ Юрія Дрогобича

03:55 Університети милосердя

04:10 Він врятував нас від

чуми

СЕРЕДА
6 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:00 Сміхопанорама

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Темний силует

12:25 Х/ф "Довгі версти

війни" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:40 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ

РАДІ УКРАЇНИ

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 Орбіта М. Поплавського

22:45 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка,

Кено

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 "Боцман та

папуга"

07:45  "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05  "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10  "Сніданок з 1+1"

09:30 Т/с "Універ"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:25 "Шість кадрів"

11:45 Т/с "Вогні великого

міста"

12:45 "Сімейні драми"

13:45 Т/с "Маргоша — 3" 

14:50 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 "Ланселот —

охоронець часу"

01:30 ТСН

02:30 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

03:20 Т/с "Вогні великого

міста"

ІНТЕР

06:00 Д/п "Походи у дикий

світ�2"

06:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

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�3" 

11:05 Т/с "Одного разу у

міліції" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська"

14:00 "Детективи"

15:10 "Судові справи"

16:05 "Зрозуміти. Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди" 

18:00 Новини

18:15 Ток�шоу "Розбір

польотів"

19:00 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть" 

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Долі загадкове

завтра"

23:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

00:00 Д/п " За межею

можливого"

01:10 Х/ф "Операція:

Смарагд" 

03:05 "Подробиці"

03:35 "Телевізійна служба

розшуку дітей"

03:40 Т/с "Теорія великого

вибуху�2" 

04:00 Т/с "Сусіди" 

04:25 "Знак якості"

04:50 "Судові справи"

СТБ

06:00 "Бізнес+"

06:05 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

06:30 Т/с  "Комісар Рекс" 

09:40 Х/ф "Здрастуйте Вам!"

11:55 "Нез'ясовно, але факт"

12:50 "Битва екстрасенсів"

13:50 "Правила життя. Вся

правда про хліб"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с  "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:10 Т/с  "Адвокат"

19:10 "Зіркове життя. Білі

ворони"

20:10 "Російські сенсації.

Чорний гумор"

21:25 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с  "Адвокат" 

00:45 "Вікна�Спорт"

00:55 "Бізнес+"

01:00 Х/ф "Притяжіння" 

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 Файна Юкрайна

10:20 Інфо�шок

11:25 Інтуїція

12:25 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:45 Т/с  "Татусеві дочки"

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 Зроби мені смішно

23:30 Т/с  "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Служба розшуку дітей

01:10 Т/с  "Чотири життя

Тари" 

01:45 Студія "Зона ночі".

Культура

01:50 Зірка Вавілова

02:30 І свій шлях широкий

02:50 Студія "Зона ночі"

02:55 Невідома Україна

03:50 Студія "Зона ночі"

03:55 Найкращі... серед

повитух

04:05 Земці

04:20 Чи повернеться лікар?

ЧЕТВЕР
7 жовтня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Здоров'я

12:00 Новини

12:05 Діловий світ

12:10 Сільрада

12:35 Х/ф "Довгі версти

війни" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ.

Агросектор

15:30 Погода

15:35 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

16:05 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 У гостях у Д. Гордона

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�охоронець"
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06:55  "Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН

07:10  "Сніданок з 1+1"

07:25 М/ф "Боцман та

папуга"

07:45  "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05  "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10  "Сніданок з 1+1"

09:30 Т/с "Універ"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:30 "Шість кадрів"

11:50 Т/с "Вогні великого

міста"

12:50 "Сімейні драми"

13:50 Т/с "Маргоша — 3" 

14:50 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 "Кайдан. Історія

про примару" 

01:55 ТСН

02:40 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

03:30 Т/с "Вогні великого

міста"

ІНТЕР

06:00 Д/п "Походи у дикий

світ�2"

06:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

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�3" 

11:05 Т/с "Одного разу у

міліції" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська"

14:00 "Детективи"

15:10 "Судові справи"

16:05 "Зрозуміти.

Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди" 

18:00 Новини

18:15 Ток�шоу "Розбір

польотів"

19:00 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть" 

20:00 "Подробиці"

20:30 Т/с "Обручка" 

21:30 Т/с "Долі загадкове

завтра"

23:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

00:00 Д/п "Близнюки. Одна

доля"

01:10 Х/ф "Майкл Клейтон" 

03:20 "Подробиці"

03:50 "Телевізійна служба

розшуку дітей"

03:55 Т/с "Теорія великого

вибуху�2" 

04:15 Т/с "Сусіди" 

04:40 "Судові справи"

СТБ

06:10 "Бізнес+"

06:15 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

06:45 Т/с  "Комісар Рекс" 

09:50 Х/ф "Офіцери" 

11:55 "Нез'ясовно, але факт"

12:50 "Битва екстрасенсів"

13:55 "Зіркове життя. Білі

ворони"

14:55 "Давай одружимося"

16:55 Т/с  "Адвокат"

18:00 "Вікна�Новини"

18:15 Т/с  "Адвокат"

19:15 "Моя правда. Сергій

Лазарєв. Приречений

приховувати"

20:15 "Російські сенсації.

Діма Білан. Таємне життя

кумира"

21:25 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

22:00 "Вікна�Новини"

22:25 Т/с  "Адвокат" 

00:45 "Вікна�Спорт"

00:55 "Бізнес+"

01:00 Х/ф "Відлига"

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 Файна Юкрайна

10:20 Інфо�шок

11:20 Інтуїція

12:20 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:40 Т/с  "Татусеві дочки"

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 Світлі голови

23:30 Т/с  "Відчайдушні

домогосподарки"

00:40 Репортер

00:55 Спортрепортер

01:00 Погода

01:05 Служба розшуку дітей

01:10 Т/с  "Чотири життя

Тари" 

01:40 Студія "Зона ночі".

Культура

01:45 Хто вони — діти індиго?

02:15 Густиня

02:40 Студія "Зона ночі"

02:45 Невідома Україна

03:40 Студія "Зона ночі"

03:45 Бий, хто цнотливий

04:00 Я, милістю Божою, пан

возний

П’ЯТНИЦЯ
8 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 Х/ф "Гуру"

14:50 Слово регіонам

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 Всеукраїнська премія

"Диво�дитина"

18:00 Дурейтер

18:20 Новини

18:45 Магістраль

19:05 Погода

19:15 Чоловічий клуб

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Чоловічий клуб

22:50 Трійка, Кено

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 "Боцман та

папуга"

07:45  "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН

08:05  "Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН

09:10  "Сніданок з 1+1"

09:30 Т/с "Універ"

10:10 Т/с "Шлюбний

контракт"

11:30 "Шість кадрів"

11:50 Т/с "Вогні великого

міста"

12:50 "Сімейні драми"

13:50 Т/с "Маргоша — 3" 

14:50 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"

21:25 Х/ф "Перевізник — 2" 

23:15 Гумористична програма

"ГПУ"

00:20 Х/ф "Діти ночі" 

02:00 "У центрі серця.

Кардіохірурги"

02:50 Т/с "Вогні великого

міста"

03:35 "Сімейні драми"

ІНТЕР

06:00 Д/п "Походи в дикий

світ�2"

06:45 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

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�3" 

11:05 Т/с "Одного разу у

міліції" 

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська" 

14:00 "Детективи"

15:10 "Судові справи"

16:05 "Зрозуміти. Пробачити"

17:20 Т/с "Сусіди" 

18:00 Новини

18:15 Ток�шоу "Розбір

польотів"

19:00 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть" 

20:00 "Подробиці"

20:45 Футбол. Збірна України

— збірна Канади

23:00 "Велика політика з

Євгенієм Кисельовим"

01:55 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

02:10 "Подробиці"

02:40 Т/с "Теорія великого

вибуху�2" 

03:00 Т/с "Сусіди" 

03:25 "Знак якості"

03:50 "Судові справи"

СТБ

06:15 "Бізнес+"

06:20 "Документальний

детектив. Мокрий крадій, або я

— Вася"

06:45 Т/с  "Кулагін та

партнери" 

07:10 Т/с  "Комісар Рекс" 

10:20 Х/ф "Сищик без

ліцензії" 

17:45 "Вікна�Новини"

17:55 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію" 

20:00 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

22:00 "Вікна�Новини"

22:40 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

23:40 Х/ф "Бінго�Бонго" 

01:45 "Вікна�Спорт"

01:55 "Бізнес+"

02:00 Х/ф "Підсудний"

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 Файна Юкрайна

10:20 Інфо�шок

11:20 Інтуїція

12:20 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:40 Т/с  "Татусеві дочки"

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  "Щасливі разом" 

20:25 Інтуїція

23:15 Т/с  "Відчайдушні

домогосподарки"

00:25 Репортер

00:45 Спортрепортер

00:50 Погода

00:55 Х/ф "Фантоми" 

02:15 Студія "Зона ночі".

Культура

02:20 Костянтин Степанков

03:10 Сорочка�вишиванка

03:20 Студія "Зона ночі"

03:25 Невідома Україна

04:20 Студія "Зона ночі"

04:25 Український Соломон,

або Українська правда і закон

04:40 Середньовіччя

зачинається о 18:00.

04:50 Втрачені права

05:05 Магдебурзькі хроніки

СУБОТА
9 жовтня

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"

12:05 Погода

12:10 Х/ф "Канікули Кроша" 

14:45 Погода

14:50 Король професії

15:00 В гостях у Д. Гордона

15:55 Романси О. Малініна 

17:05 Аудієнція

17:30 Погода

17:30 Як це?

18:05 Золотий гусак

18:35 Ревізор

19:05 Погода

19:10 Х/ф "Імперія тигра" 

21:00 Підсумки дня

21:40 Світ спорту

21:50 Фольк�music

22:45 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка,

Кено

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/с "Вінні�Пух"

10:50 "Велике перевтілення"

11:40 Х/ф "Щастя бути

поруч" 

14:50 "Анатомія слави"

15:45 Гіпноз�шоу "Що ти

робив минулої п'ятниці"

16:45 "Зірка + зірка"

19:30 ТСН

20:10 Х/ф "Сонячне

затемнення"

00:05 Х/ф "Солдатський

декамерон" 

01:55 "Зірка + зірка"

ІНТЕР

05:20 М/с  "Трансформери

3: Кібертрон"

05:40 "Велика політика з

Євгенієм Кисельовим"

08:15 Д/п "Шукачі". "Зона

долі Адольфа Гітлера"

09:10 "Формула любові"

10:15 "Містечко"

11:15 "Найрозумніший"

13:15 "Позаочі"

14:15 Х/ф "Свати�2" 

17:00 "Сімейний розмір"

18:00 "Вечірній квартал.

Бенефіс" 

20:00 "Подробиці"

20:25 "Пороблено в Україні"

22:10 Т/с "Капітан Гордєєв"

00:20 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

00:35 "Подробиці"

01:15 Т/с "Теорія великого

вибуху�2" 

02:10 Д/п "Шукачі". "Зона

долі Адольфа Гітлера"

02:50 "Формула любові"

03:40 "Позаочі"

СТБ

04:45 "Наші улюблені

мультфільми" 

06:20 Х/ф "Руслан і

Людмила" 

07:45 "Караоке на Майдані"

08:45 "Їмо вдома"

09:55 "ВусоЛапоХвіст"

10:35 М/ф "Губка Боб" 

11:40 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�3"

14:40 Х/ф "Бінго�Бонго" 

16:55 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію" 

19:00 "Х�Фактор"

21:50 "Смішні люди"

22:50 "ВусоЛапоХвіст"

23:50 "Моя правда. Сергій

Лазарєв. Приречений

приховувати"

00:55 "Зіркове життя. Білі

ворони"

01:45 Х/ф "Вершник на ім'я

"Смерть" 

03:30 "Мобільна скринька"

НОВИЙ КАНАЛ

05:50 Х/ф "Весілля Волтона"

07:15 Аналіз крові

07:55 Ексклюзив

08:50 М/с "Дональд Дак"

09:30 М/с "Русалонька"

09:50 Зроби мені смішно

10:50 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

18:55 Україна сльозам не

вірить. Дайджест

20:00 Х/ф "13 друзів

Оушена"

22:35 Х/ф "Женюся на

першій зустрічній"

00:25 Спортрепортер

00:30 Х/ф "АТЛ. Поза

законом" 

02:35 Студія "Зона ночі".

Культура

02:40 Українці. Віра

03:25 Бачу тебе, Буковино

03:45 Студія "Зона ночі".

Культура

03:50 Костянтин Степанков.

Спомин після життя 

04:40 Студія "Зона ночі"

04:45 Невідома Україна

06:40 Зона ночі

НЕДІЛЯ
10 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 "Канікули Кроша"

14:00 Погода

14:00 Шеф�кухар країни

14:55 Хочу в армію

15:25 Ближче до народу

15:55 Погода

16:00 В гостях у Д. Гордона

17:00 Романси О. Малініна 

18:05 Діловий світ. Тиждень

18:40 Погода

18:45 Х/ф "Імперія тигра" 

20:30 Точка зору

21:00 Підсумки тижня

21:45 Чоловічий клуб

22:45 Погода

22:50 Трійка, Кено,

Максима

1+1

06:25 М/ф "Казка про

рибалку і рибку"

06:55 М/ф "Казка про царя

Салтана"

08:00 "Ремонт +"

09:05  "Лото�забава"

10:15 М/с "Клуб Міккі

Мауса"

10:40 М/ф "Вінні�Пух і день

клопотів"

11:00 "Смакуємо"

11:35 Реаліті�шоу "Без

мандата"

13:05 "Міняю жінку — 2"

14:35 Х/ф "Сонячне

затемнення"

18:30 "Особиста справа"

19:30 "ТСН�тиждень"

20:00 Т/с "Інтерни"

21:40 Гіпноз шоу "Що ти

робив минулої п'ятниці"

22:35 "Світське життя"

23:35 Гумористична

програма "ГПУ"

00:35 Х/ф "Дівчина для

переможця"

ІНТЕР

05:10 М/с  "Трансформери

3: Кібертрон"

06:10 "Найрозумніший"

08:10 Д/п "Гладіатори

юрського періоду"

09:30 "Школа лікаря

Комаровського"

10:00 "Україно, вставай!"

10:30 "Доки всі вдома"

11:45 Вечір пам'яті М.

Таніча "Не забувай"

15:00 Т/с "Доярка з

Хацапетівки�2" 

17:00 "БУМ�2. Битва

слов'ян"

18:00 Х/ф "Апельсиновий

сік"

20:00 "Подробиці тижня"

21:15 Х/ф "Кохання у

великому місті�2"

23:20 Т/с "Ліговка"

01:25 "Зворотний відлік.

Віталій Кличко — Шеннон

Брігс"

01:40 "Подробиці тижня"

03:00 Т/с "Теорія великого

вибуху�2"

СТБ

05:45 "Наші улюблені

мультфільми"

07:15 Х/ф "Руслан і

Людмила" 

08:50 "Їмо вдома"

09:55 "Неймовірні історії

кохання"

11:00 "Караоке на Майдані"

12:00 "Х�Фактор"

15:00 "Смішні люди"

16:00 "Танцювальне шоу

"Лід і полум'я"

19:15 "Битва екстрасенсів"

21:25 Х/ф "Не підганяй

кохання" 

00:05 Х/ф "Осінній вальс" 

02:10 "Неймовірні історії

кохання"

02:55 Х/ф "Дорога моя

людина"

НОВИЙ КАНАЛ

06:10 Х/ф "У пошуках

улюбленця"

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте в лікаря

08:35 Живчик�старти

09:05 М/с "Доброго ранку,

Міккі!"

09:45 М/с "Русалонька"

10:20 Даєш молодь

10:45 Х/ф "Одружуся на

першій зустрічній"

12:35 Кліпси

12:55 Шоуманія

13:45 Ексклюзив

14:35 Аналіз крові

15:15 Info�шок

16:15 Т/с  "Татусеві дочки"

16:55 Х/ф "Хроніки Нарнії.

Принц Каспіан"

20:00 Україна сльозам не

вірить

22:25 Файна Юкрайна

23:05 Голосування

23:45 Спортрепортер

23:50 Х/ф "Апартаменти

Джо" 

01:30 Студія "Зона ночі".

Культура

01:35 Костянтин Степанков
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Міс

Санітарно�епідеміологіч�
на служба Києво�Свято�
шинського району повідо�
мляє, що протягом останніх
3�х місяців поточного року в
районі ускладнилась епіде�
мічна ситуація з сальмо�
нельозу: станом на 19 липня
лабораторно підтверджено
50 випадків захворювань,
що в 3,5 рази більше, ніж за
аналогічний період минуло�
го року. Зареєстровані
сімейні захворювання з
двома випадками в селах
Гатне, Чабани, Хотів та
інші.

В травні захворіло на
сальмонельоз 8 осіб (з них 4
мешканців села Забір'я), які
брали участь у святкуванні
ювілею колеги в Київському
кафе "Українські страви". 

Клінічний перебіг хворо�
би у більшості хворих серед�
ньої важкості, або важкий,
що потребує негайної госпі�
талізації хворих в інфекцій�
не відділення, в окремих ви�
падках — у відділення реа�
німації.

Захворювання почина�
ється гостро: температура
підвищується до 38�40°, хво�
рий скаржиться на слаб�
кість, головний біль, лихо�
манку, сильний біль у живо�
ті; трохи пізніше з'являють�
ся: нудота, блювота, пронос
(стул частий, обільний, зло�
вонний, зеленуватого кольо�
ру). 

Сальмонелою вражають�
ся всі органи травлення:
шлунок, кишківник, під�
шлункова залоза, печінка.
Токсин сальмонели вражає
міокард, судини (виникає
токсикоінфекційний шок).
У дітей, хронічних хворих
може виникнути генералізо�
вана форма (сепсіс).

Які епідеміологічні осо�
бливості цієї небезпечної
інфекції?

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

Особливості збудника
сальмонельозу: 

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

В молоці, м'ясному фар�
ші, яєчному порошку та ін�
ших благоприятних продук�

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

Сальмонели гинуть мит�
тєво при t — 100°.

Основне джерело збудни�
ка — це тварини, птиця, а
також хвора людина або
здоровий носій, який немає
клінічних ознак хвороби.

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

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

Фактором передачі ін�
фекції значно рідше може
бути вода (водний шлях).

Іноді реалізується кон�
тактно — побутовий шлях
зараження:

— при порушенні персо�
налом, дітьми, правил осо�
бистої гігієни і санітарно�гі�
гієнічного режиму в дитячих
дошкільних закладах, роди�
нах. Цим шляхом, як прави�
ло, заражаються діти дош�
кільного віку.

Епідеміологічне розсліду�
вання причин виникнення
кожного випадку захворю�
вання сальмонельозом
показує, що основними
факторами передачі збудни�
ка хвороби в більшості
випадків послужили сирі
яйця, полусирі яйця у
вигляді страви "глазун'я",
ковбаси, які придбані на
ринку у випадкових осіб,
молоко�самоквас, не кип'я�
чене молоко, не миті ягоди,
фрукти та інші продукти.
Наприклад в червні виявле�
на сальмонела зі смажених
кабачків з яйцями.

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

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

Але завжди треба пам'я�
тати, що "береженого і бог
береже". Значно дешевше
морально і матеріально лю�
дині обійдеться запобігання
зараженню сальмонельозом
ніж його лікування. 

Я нагадую Вам про основ�
ні правила профілактики
сальмонельозу та, до речі —
інших кишкових інфекцій,
які дуже актуальні сьогодні, в
умовах спеки, яка стоїть
майже в усіх регіонах країни.

1. М'ясо тварин, птиці,
риби, продукти з них
купляйте лише в узаконених
місцях торгівлі при наявно�
сті ветеринарного свідоцтва
про якість. Адже в сумках
перекупщиків у випадкових
місцях Вам можуть запропо�
нувати задешево придбати
м'ясо, дорізаної через хворо�
бу тварини, птиці, або зов�
сім не тої тварини, яка вжи�
вається в їжу в Україні;

2. Під час виготовлення
страв необхідно суворо до�
держуватись правил відо�
кремлення розробного ін�
вентаря (ножів, дошок, по�
суду) для сировини і готової
продукції. Треба пам'ятати,
що від окропу (t = 98�100°)
гине більшість патогенних
мікроорганізмів.

3. Продукти, в склад
яких входять вода, білок,
глюкоза, є живильним сере�
довищем для сальмонел:
кожні 20 хвилин мікробна
клітина ділиться на двоє і
лише при температурі 2�8°
процес розмноження і нако�
пичення патогенних мікро�
організмів в продукті припи�
няється. Тому всі швидко�
псуючі продукти потрібно
зберігати у холодильнику.

4. В цей період необхідно
виключити з меню найбільш
епід небезпечні страви
("кров'янка", холодне,
млинці з м'ясом, ліверна
ковбаса, тощо) або ретельно
додержуватись правил і
строків термічної обробки; В
разі будь�якого святкування
обмежитись невеликою
кількістю страв, не склад�
них у виготовленні. 5. Не
рекомендується вживати в
їжу сирі яйця, молоко�само�
квас; всі овочі, фрукти,
ягоди необхідно ретельно
промити проточною водою,
а потім обдати окропом.

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

Сподіваюсь, ці поради
підуть Вам на користь, і ви
ніколи не зустрінетесь з
такими дуже небезпечними
інфекційними хворобами,
як сальмонельоз, дизентерія
та інші кишкові хвороби.

Зав.епідвідділом 

Києво#Святошинської

санепідстанції 

Тараканова В.І.
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...Це ж не секрет, що
боярські дівчата — найкра�
щі та найгарніші, отже
настав час обрати серед них
справжню королеву, коро�
леву краси нашого міста.
Мабуть, ідея, як�то кажуть,
вже літала десь у повітрі, а
ось втілити цю мрію про
конкурс "Міс Боярка" в
життя зважилася тендітна
дівчина Анна Донець, кра�
суня, модель, студентка — і
як виявилося згодом, талан�
тливий організатор й просто
безстрашна людина. Адже
розпочинати якусь справу
дуже важко — критики й
нарікань багато, а допомоги
мало. На щастя, ідею орга�
нізації першого в історії
міста Боярки конкурсу
краси активно підтримали
міський осередок Партії
регіонів, Боярська міська
рада, а також сайт "Boyar�
ka�city.com", який виступив
інформаційним спонсором
події. Згодом приєдналися й
найкращі підприємці нашо�
го міста та столичні, що не
тільки допомогли організу�
вати саме свято, а й надали
прекрасні призи для уча�
сниць.

На попередні кастинги
"Міс Боярка 2010", за під�
сумками яких було відібра�
но 10 дівчат віком від 15 до
20 років для участі у фіналі
конкурсу, боярських кра�
сунь запросили ще на почат�
ку липня. З того часу за�
мість відпочинку впродовж
двох спекотних літніх міся�
ців дівчата активно трену�
валися. До речі, хочемо від�
значити, що у ході конкурсу
дівчата трималися на сцені
прекрасно та впевнено — і
все це завдяки наполегивій
праці учасниць та терпінню
тих, хто з ними працював
під час тих довгих і висна�
жливих тренувань. Однак
дівчата не тільки тренували�
ся — як відомо, кожна
королева красоти вважає за
честь займатися благодійни�
ми справами, а наші красуні
відвідали дім дитини "Ма�
лятко" з подарунками й

подружилися з малечою.
Аж ось всі хвилювання,

які супроводжують очіку�
вання будь�якої події, поза�
ду. 18 вересня 2010 року —
день міста Боярки, і на
головній сцені в Парку
Перемоги має відбутися ма�
ло не найголовніша подія
святкого дня, перший бояр�
ський конкурс краси. В жу�
рі — всі ті, хто допомагав
цьому конкурсу відбутися.
За лаштунками хвилюються
красуні�конкурсантки — Ге�
рус Аліна, Крига Яна, Нова�
ківська Даша, Сідоркіна
Олександра, Спаська Вла�
дислава, Протасевич Анна,
Лілія Яценко, Мішаровська
Марина, Гуляницька Анна,
Пляха Вікторія. Глядачі,
серед яких і рідні, і друзі дів�
чат, з нетерпінням очікують
першого виходу красунь.
Ведучі конкурсу Олена Кін�
дзерська та Сашко Остапен�
ко готові розпочати шоу...

Та сталася насподіванка!
Ніщо, як�то кажуть, не пере�
двіщувало... Краса, звичай�
но, потребує жертв, і витівка
погоди у вигляді рясного та
дуже холодного дощу переві�
рила на витримку всіх — і
конкурсанток, і журі, і гля�
дачів. Однак байдуже, свято
було таким яскравим і захо�
плюючим, що всі присутні
навіть про парасольки забу�
ли!  А дощ — дощ, як всі зна�
ють, то добра прикмета. На
вдачу...

Однак несподіванки на
цьому не скінчилися. Не
встигли ведучі представити
глядачам конкурсанток, як
з"ясувалося, що зник увесь
призовий фонд і свято краси
може не відбутися. Розгу�
блені обличчя глядачів пере�
конали — розіграш вдався.
Адже за сценарієм конкурсу
під час першого дефіле в
ділових костюмах дівчата
мали з"явитися в образах
таємних агентів. А такі
таємні агенти здатні на на
будь�який героїчний вчи�
нок, зокрема чарівно посмі�
хатися, незважаючи на
зливу та холод.  Так само



Він належить до когорти
молодих ветеранів Українсь�
кого радіо, для кого пенсія —
не привід, аби сісти і скласти
руки. Виробничого стажу —
понад тридцять літ. Багато
працю�вав у редакції іномо�
влення, до останнього часу —
на випуску новин. Профі.

При мені один новоспече�
ний керівник всеукраїнської
громадської організації наз�
вав його батьком. Дослівно:
"Федоровичу — ну ви ж мені,
як батько рідний! "Бо Воло�
димир допоміг становленню
цієї організації і становленню
лідера, створив імідж. А засо�
би в нього які? Як і в кожно�
го звичайного радіожурналі�
ста — голова та мікрофон.

Знає всі тонкощі профе�
сії, а ще — всю технологію
виборчого процесу — свого
часу балотувався в депутати
Верховної Ради України від
рідної Боярки, де народився і
де мешкає донині з сім'єю.
Звісно, давно міг "пробити"
непогане житло в Києві, але
людина він вельми скромна в
цих питаннях, ніколи не мав
зиску від займаного станови�
ща. "І взагалі люблю влітку
ходити по землі босоніж, там
у мене шматок городу — кар�
топля, помідори... у вихідні
люблю рибалити..."

На роботі Володимир Спіл�
ко, окрім того, що майстер
своєї справи, — друг і порад�
ник. Тривалий час був парла�
ментським кореспондентом,
знає не тільки ложу преси, а й
кулуари, знає правдиву ціну
кожному депутату.

— Доки якийсь діяч відпо�
відає на мої запитання, доки
крутяться бобіни "Репорте�
ра", я мимоволі складаю пси�
хологічний портрет співроз�
мовника. І якщо людина на
другій�третій хвилині починає
бігати очима, облизувати губи
— це перша ознака, що гово�
рить не від душі. Є й інші
цікаві спостереження...

Принагідно згадати, що
Сліпко записував і колиш�
нього генсека Михайла Гор�
бачова, і президента Франції
Франсуа Міттерана, і прези�
дентів України, і сотні інших
відомих осіб політичного й
культурного бомонду.

Володимир Сліпко — то�
вариський, безхитрісний,
щедрий серцем, обов'язко�
вий і пунктуальний. Ніколи
не запобігав перед началь�
ством, а його тонке відчуття
гумору завжди випромінює
на присутніх позитивну
енергію.

Незагойна рана Володи�
мира Федоровича — заги�
бель старшого сина під час
строкової військової служби,
і найбільша прикрість, що
загинув юнак уже в нашій
українській армії, в незалеж�
ній Україні, заради якої бать�
ко, можна сказати, згоряв на
роботі, встрявав у найгарячі�
ші теми, вів найзлободенніші
"прямі ефіри"...

Але життя триває. Вже
молодшого сина Богдана не
треба ставити на ноги, сам
утвердився. Треба утвер�
джувати демократичні цін�
ності в своїй державі. Треба
допомагати людям добива�

тися справедливості. І цим
він живе.

Знаменитий Володимир
Сліпко ще й тим, що пер�
шим видав у радіопростір
України повідомлення про
запровадження гривні. Та й
не просто повідомлення, а
розлоге інтерв'ю з тодішнім
прем'єр�міністром Павлом
Лазаренком, яке він дав
біля трапу літака ексклю�
зивно, — відлітав на перего�
вори до Москви. Прем'єру
настільки сподобалося влуч�
не запитання бувалого в
бувальцях репортера, що він
наказав вимкнути двигуни
літака, аби шум не заважав
записати бесіду на магніто�
фон. Отак Володимир Фе�
дорович зумів спіймати сен�
сацію, а поважний чинов�
ник затримав свій візит до
сусідньої держави. Вчіться
добувати інформацію, моло�
ді і спритні!

Упродовж 2000�2005
років я підготував і випустив
у світ чотири числа "Білої
книги про утиски ЗМІ та
окремих журналістів в Укра�
їні. Преса і влада". І Володи�
мир Федорович був у цій
справі першим помічником і
першою рушійною силою.
Коли я вже збирався на все
махнути рукою — якщо
самим журналістам це не
дуже потрібно, якщо ми
забуваємо солідаризуватися
бодай один раз на рік — у
Всесвітній день свободи пре�
си, то гріш нам ціна... тоді
Сліпко брав у мене рукопис і
кидався, ніби в атаку, до

офісів політичних партій і
громадських організацій, які
виявляються ну геть скупи�
ми для таких проектів. Про�
бився до Уповноваженого
Верховної Ради України з
прав людини, власноруч під�
готував кілька матеріалів, і
— книга виходила. Зайве
нагадувати, що робота ця не
лише невдячна, а була й за�
лишається непростою, на�
віть небезпечною. Недарма
ж у жодній з пострадянських
держав "Білої книги..." не
видавали, і не скоро видава�
тимуть. А ми змогли. Хоча
рівень свободи преси в Укра�
їні навіть 2007 року міжна�
родна організація "Freedom
Ноиsе" визначила як частко�
ву і відвела нам 113 місце із
195, десь поруч із Танзані�
єю, в якій є аж три перероб�
них заводи і розвивається
тваринництво у вільних від
засилля мухи "це�це" місце�
востях...

Володимира Федоровича
вистачає і на громадські
справи — він голова викон�
кому професійної спілки
"Журналіст України", член
прес�клубу представництва
Міжнародної організації
праці (МОП) в Україні. Йо�
го творчість відзначена пре�
мією "Незалежність" Київ�
ської спілки журналістів. І
він сповнений снаги творити
добро. Причому, завжди
пам'ятаючи своє коронне
гасло: "Не бути притороче�
ним до чужих стремен!"

Олександр Михайлюта
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героїчно поводилось й жу�
рі — йому не менш ніж дів�
чатам дошкуляв дощ, а оці�
нювати треба було кожний
вихід за 10�бальною систе�
мою, чесно та неупереджено
(можливо, хтось і був згодом
незадоволений результатами
голосування, однак, повто�
рюємо, все відбувалося
справді чесно). 

Після другого виходу у
купальниках та третього у
вечірніх сукнях жодних сум�
нівів не залишилося — пе�
ред нами 10 справжніх
королев, і зробити вибір ду�
же важко, всі конкурсантки
були на висоті. Однак треба
було пройти ще одне випро�
бування — дати відповідь на
несподіване запитання. Тут,
звичайно, треба додати до
розповіді трохи критики,
аби нинішні учасниці зроби�
ли висновки, а учасниці
наступніх конкурсів кра�
си — а вони будуть обов’яз�
ково —  приділили більше
уваги дечому. Знаєте, дуже
й дуже псується перше вра�
ження від краси, якщо дів�
чина не вміє красиво висло�
влюватися, вживає слова�
паразити на кшталт "ну... я
не знаю", не може чітко й

дотепно сформулювати
думку... Дівчата, робіть�та�
ки висновки!

Очікування кінцевого
підрахунку голосів журі при�
красили виступ гурту "Одно
дыхание", у солістці якого
багато хто впізнав Іру Хо�
менко, переможицю мину�
лорічного "Караоке в Бояр�
ці", та юні танцюристи. За�
гальне хвилювання навіть
прогнало хмари з неба!

Кульмінацію вечора, зви�
чайно, стало нагордження
красунь. Жодна не залиши�
лася без подарунків — тут
були сертифікти на навчан�
ня та відпочинок за кордо�
ном, а також на обслугову�
вання у найкращих салонах
краси міста та магазинах
одягу,  вишукані годинники,
прикраси, парфуми, квіти,
сувеніри, солодощі та багато
іншого. Ці призи вручали
члени журі, і кожен подару�
нок супроводжували теплі й
щирі побажання учасницям.
До речі, дуже почесний
приз —  приз глядацьких
симпатій — виборола дівчи�
на із найчарівнішою
посмішкою, що виступала
під номером 1, Аліна Герус. 

Для вручення корон

переможицям конкурсу на
сцену вийшли організатор
конкурсу Анна Донець та
міський голова Тарас Доб�
рівський: за результатами
голосування журі другою
віце�міс було обрано Дашу
Новаківську (номер 3), пер�
шою віце�міс та володаркою
спеціального призу від сайту
міста Боярки — Лілію Яцен�
ко (номер 7), а найпершою
в історії міста королевою
краси стала  Владислава
Спаська (номер 5). Щиро
вітаємо дівчат, нехай для
них це буде не остання пере�
мога! А наша королева краси
нехай гідно несе це почесне
звання.

...Трошки сумно стає піс�
ля свята. Та попереду нас
чекає нове, і це станеться
обов’язково. Можливо, цьо�
го разу не все було так глад�
ко, як хотілося, однак всі
причетні до конкурсу —
учасниці, організатори,
спонсори, журі — дуже ста�
ралися  подарувати місту свя�
то, а робити щось вперше, як
ми вже казали, дуже непро�
сто. 

Наталія Воєводіна,

фото О. Підручного

БІ земляків
Портрети "НЕ БУТИ 

ПРИТОРОЧЕНИМ
ДО ЧУЖИХ СТРЕМЕН..."
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БІ життя
Культурне

Це можуть підтвердити
десятки відвідувачів унікаль�
ної виставки вишитих ікон,
яка була розгорнута у про�
сторому холі цього навчаль�
ного закладу. Крок через
поріг — і раптом завмираєш,
вражений. Навколо — без�
турботна дитяча метушня
(бо ж перерва), і світлом хол
наповнюють не церковні
свічки, а сонячне проміння
щедро сяйної осін�
ньої днини впере�
міш зі світлом
електроламп під
стелею, і не лада�
ном тут пахне, а
смачними шкіль�
ними сніданками й
простором осін�
ньої свіжості... Та
щось оте, здавало�
ся б, напівзабуте
(чи не генетична
пам'ять, часом?)
змушує зупинити�
ся перед цими ро�
ботами, всім єст�
вом вбираючи віч�
не й молитовне
слово таланту,
який срібним осіннім дзві�
ночком тихо�тихо бринить
десь в самих глибинах сер�
цях, пробуджений чарівною
голкою майстринь�виши�
вальниць...

А чому ж не просто вис�
тавка, а саме творчий звіт?
Відповідь на це питання в
іменах майстринь, які пода�
рували всім нам це диво.
Отже, знайомтесь: Тетяна
Костянтинівна Довгань —
ветеран педагогічної праці,
Відмінник народної освіти,
кавалер Ордену Знак По�
шани... Достатньо побачити
ці роботи, і розумієш: люди�
на, якій дано так побачити і
показати самі витоки ду�
ховності, має повне право
на власну персональну вис�
тавку...

Втім, зовсім поряд, на
цій же білосніжній стіні, ще
дві персональних виставки
декоративно�вишивкового
мистецтва: Валентини Во�
лодимирівни Кодинець та
Ніни Адамівни Лазаренко.

Три майстрині — три
життєві долі, три шляхи до
прояву таланту, три магіч�
них слова�оберіга, які зву�
чать камертоном світлої іс�
тини, яку пізнали ці жінки...
І один погляд на світ, на
красу, на духовне і вічне...
То чім же не творчий звіт? 

Раптом подумалось: ду�
ховність і віра, які проніс
наш народ крізь віки і які
втілилися на полотні — це,

мабуть, таки від Бога... А
життєдайна веселковість
барв, якими наші Боярські
майстрині передали не лише
кожну рисочку святих ли�
ків, а й сам неповторний дух
стародавнього мистецтва
іконопису — це, мабуть,
таки від життя земного і від
народу нашого, українсько�
го, і від мистецтва суто жі�
ночого, народного. Бо поба�
чити незвичайне в житті
буденному і, що найголовні�
ше, показати це людям,
навчити їх не просто диви�
тися, а й бачити — ні, не
очима навіть, а серцем! —
чи не саме в цьому й криєть�
ся і секрет, і талант матері,
вчителя, берегині?..

Радислав Кокодзей 

Цей творчий звіт,
який напередодні Дня пра�
цівників освіти відбувся у
Києво�Святошинській ра�
йонній класичній гімназії,
був веселковим у повному

значенні цього слова.

ВВЕЕССЕЕЛЛККООВВИИЙЙ  ЗЗВВІІТТ  ВВІІДДММІІННННИИККАА  ООССВВІІТТИИ

НЕДІЛЯ — ДЕНЬ... СОБАЧИЙ!

Тож не дивно, що того
дня до Боярки прибули уча�
сники з різних населених
пунктів України: з Харкова,
Броварів, Одеси, Білої
Церкви, Черкас, Тернополя,
Києва тощо. Звісно, госпо�
дарі виставки — боярча�
ни — також не залишилися
осторонь, і виставили до
участі у змаганнях кращих
представників "Боярських
гавкунчиків". Загалом на
виставці було представлено
більш як 80 порід різних
класів: від собак�пастухів,
мисливців, сторожових до
декоративних. 

Поки учасники виставки
проходять реєстрацію та ме�
дичний огляд — все як у
людей, навіть документи
пред'являти потрібно! —
намагаюся визначити, хто ж
тут найголовніший. Це не
складно: Валентину Яковлє�
ву — керівника Боярського
клубу собаководства "Трі�
умф" — можна легко впіз�
нати по сяючих щастям очах
та по унікальній здатності
відповідати відразу на де�
кілька запитань одночасно. 

� Нашому клубу всього
другий рік, — розповідає па�
ні Валентина, спритно роз�
кладаючи каталоги кіноло�
гічного клубу "Ukrainian
Kennel Club" з грифом "Бо�
ярка�2010". — Лише мину�
лого року, саме в цьому пар�
ку, відбувся наш перший
"вихід в люди". Та, незва�
жаючи на юний вік, клуб
"Тріумф" об'єднує декілька
сотень собаководів. Тому
сподіваюся, що ця виставка
стане традиційною й швидко
виросте до більш глобальних
масштабів. Можливо, навіть
міжнародних...

Втім, довго говорити не
доводиться, бо очі так і роз�
бігаються від того коловоро�
ту вух, хвостів і лап, в само�
му епіцентрі якого опинився
ваш кореспондент! Їх так ба�

гато, що змагання проходять
одночасно на трьох майдан�
чиках! Номінацій для май�
бутнього нагородження ще
більше: "Кращий бебі",
"Краще цуценя", "Кращий
юніор виставки"... Та в про�
грамі заходу були ще й кон�
курси. Які?

Наприклад — "Ненаже�
ра". Який ледь не потерпів
фіаско! За умовами пере�
можцем визнавався той, хто
з'їсть їжу швидше за всіх.
Тільки от одного передбачи�
ти було неможливо: собаки
їсти не хотіли! Чи то прямо
таки літня спека далася
взнаки, чи втома, а чи про�
сто господарі гарно нагоду�
вали своїх вихованців — на�
разі невідомо. Звісно, пере�
можця якось таки визначи�
ли, але шоу не вийшло...  

Під час конкурсу "Гла�
мур", коли собачки виступа�
ли у гарному вбранні, якому,
до речі, повинні відповідати і
господарі, ваш кореспондент
дізнався дві важливі речі.
По�перше, що собачий одяг
та косметика коштують на�
багато дорожче за людські.
По�друге, навіть Мальвіна�
Ася може програти лише
тому, що її королівський
пудель Артемон має на собі
лише своє власне хутро, хай
навіть і дуже оригінально
підстрижене. Тому перемож�
цями в цьому конкурсі стали
американський кокель�спа�
ніель Східна�Цариця�Ема�
нуель�Скарб�Скіфів (яка
просто підкорила глядачів
танком живота а чи хвоста:

через пишне вбрання розі�
брати було важко) та її 14�
річна господарка Марина.  

Під час конкурсу "Дити�
на та собака" наймолодші
учасники виставки — діти�
господарі — демонстрували,
як вони вміють поводитися
зі своїм чотириногим дру�
гом. Завдання лише на пер�
ший погляд прості: спочатку
провести собаку навколо
нового фонтану, спеціально

відкритого в парку до Дня
міста, посадити її... Далі —
складніші завдання. Тож
зрозуміла не лише радість, а
й втома 10�річного киянина
Сашка, який разом зі своїм
вихованцем — жорстко�
шерстим тер'єром на ім'я
Лисеня — таки став пере�
можцем в цьому конкурсі!   

...Звісно, жарти жарта�
ми, але Всеукраїнська вис�
тавка — справа більш ніж
серйозна. Тому в кінці дня,
після проходження всіх ета�
пів — вручення кращим з
кращих нагород та присвоєн�
ня титулу "Кандидат в націо�
нальні чемпіони України"... 

Вже прощаючись, пані
Валентина чи то розмірко�
вує вголос, а чи ділиться
отим найголовнішим, що
стало вже дійсно способом
життя: 

— Взагалі виставки — це
стиль життя. Тому я вва�
жаю, що ті, хто відчув смак
перемоги або хоча б сам дух
такого життя, вже не зупи�
ниться. Знаю, як власник
собак з багатьма чемпіон�
ськими титулами, на влас�
ному досвіді: в гонитві за
нагородами та відзнаками
важко зупинитися і людям, і
їх вихованцям. 

Тож на закінчення лише
зазначимо: головний кубок
виставки був наданий Бояр�
ським міським головою Та�
расом Добрівським. Він діс�
тався найкращій собаці вис�
тавки в дорослому класі.
Знаєте кому? Німецькій вів�
чарці Генріху Кайлосу з
Києва! Сам пан Генріх прий�
няв свою перемогу як на�
лежне. А от його друзі —
господар Ігор Локтарьов та
хенлер (людина, яка виста�
вляє собаку на змагання)
Світлана Атаманенко —
раділи так, немов величез�
ний мішок елітного собачого
корму призначається саме
їм, а медаль вони зможуть
одягнути на найближче свя�
то. Втім, може вони все ж
таки задовольняться лише
головним кубком? Як ви
гадаєте?   

Радислав Кокодзей

Звісно, не завжди, не скрізь і не у всіх. А от в Бояр�
ці неділя 19 вересня дійсно була собачим днем! Не хви�
люйтесь, наші шановні читачі, того дня ніхто ні з ким
у Боярці не пересварився. Справа в тому, що саме тієї
неділі у парку Перемоги відбулася Всеукраїнська

виставка собак всіх порід...
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хроніка
СпортивнаБІ

ВІСТІ З ВИСОКОГО БЕРЕГА

І хоча Жорнівка трохи
таки віддалена від Боярки,
та пропустити нагоду побу�
вати на ріці Ірпінь ми просто
не могли. Адже це — ще
одна можливість побачитися
із добре відомими в нашому
місті туристами: Віктором
Мостіпаном та Віктором
Мельником. Втім, не лише з
ними...

Що ж до специфіки цьо�
горічного осіннього зльоту,
то вона — у віковому цензі
команд�учасниць: три до�
рослих і п'ять дитячих (з
яких три — змішані коман�
ди військових ліцеїстів�богу�
нівців та вихованок школи
"Леді"!).

До такого співвідношен�
ня між дорослими та дитячи�
ми командами ми прагнули
вже давно, — відкриває свої
секрети Віктор Васильович
Мостіпан. — Саме для того,
щоб на зліт прибуло більше
дітей, ми й перенесли час

проведення весняного захо�
ду. Бо у дорослих під час
проведення подібних заходів
дещо свої інтереси. А туризм
розвиватиметься саме завдя�
ки молоді. Яку ми повинні
оздоровити й навчити вижи�
вати без "зручностей цивілі�
зації". Тим більше, що по�
дібні навички, безумовно,
стануть в пригоді і майбут�
нім мамам, і майбутнім вій�
ськовим — захисникам Віт�
чизни...

А от Віктору Мельнику ді�
литися секретами було прос�
то ніколи, адже він був най�
популярнішим інструктором
на зльоті. Розгадка проста:
пан Мельник відповідав за
водний етап, а тому бажаю�
чих прокататися по Ірпіню
на байдарці, вписуючись у
вузькі "ворота" то носом, то
кормою було стільки, що
розійшлися вони лише разом
з першими сутінками...

При нагоді нагадаємо, що
до програми турзльоту входи�
ли пішохідний туризм, вод�
ний туризм та крос�похід
(орієнтування та перешко�
ди). Для дорослих — ще й
гірський туризм та спелеоту�
ризм. А для всіх без винят�
ку — конкурс на кращий
табір та конкурс кострових.
От ви, наприклад, зможете
розпалити багаття одним�
двома сірниками й закип'яти�
ти на ньому води? Спробуйте! 

Ввечері у суботу, після
пізньої вечері — конкурс ху�
дожньої самодіяльності. І
хоча кожна команда повин�
на була виконати лише три
пісні на туристську темати�
ку, імпровізований концерт
затягнувся надовго...

Родзинкою неділі стало
найзахоплююче дійство
зльоту — домбайський фут�
бол. Цього року на поле вий�

шли навіть... дівчата! Й
грали так завзято, що "три�
буни" просто шаленіли... А
військовим ліцеїстам�богу�
нівцям довелося відіграти
спочатку один матч з дитя�

чим "Компасом", а потім три
матчі — з дорослими, в тому
числі й з командою суддів.
Втім, перемогли все�таки
дорослі: місцева легенда —
команда "Шипи", яка цього
разу виступала під ім'ям
"Іскра". Та, як з'ясувалося,
від зміни імені результат не
змінюється...

Втім, це лише один пере�
можець в одному етапі, для
якого ми зробили виняток,
назвавши його ім'я. Найго�
ловніше, що знову перемо�
гли спорт, туризм і моло�
дість. Саме вони й стали тим
найціннішим призом, який
дістався всім без винятку
учасникам зльоту.

Що ж до відзнак офіцій�
них, то переможці отримали
грамоти відділу у справах
сім'ї, молодів та спорту Киє�
во�Святошинської райдер�
жадміністрації (керівник
відділу — Л.М.Шпаченко)
та Києво�Святошинської все�
української організації ФСТ
"Колос" АПК України (голо�
ва — М.М.Пономаренко).

А у вас є така грамота,
завірена Ірпінської хвилею,
полум'ям багаття та відбли�
ском яскравої зірки над
Високим Берегом урочища
Дзвінкове? Якщо ні — го�
туйтесь до весняного зльоту.
Бо сезон закрито, а тому
скоро... відкривати сезон!

Радислав Кокодзей

Незважаючи на вже досить�такі холодні осінні но�
чі, Високий Берег продовжує жити своїм звичним жит�
тям. Звісно ж — туристичним... Адже 25�26 вересня
тут відбувся традиційний осінній зліт закриття сезо�
ну. Втім, офіційна назва інша: осінній зліт, присвяче�

ний Дню туризму, та 61�й турзліт міста Боярки...

І  БРОНЗА, Й ЗОЛОТО —

МЕТАЛИ ВСІ КОШТОВНІ! . .

Нещодавно в Алушті від�
бувся Кубок України з
боротьби сумо серед дорос�
лих. Незважаючи на те, що
Іванна Березовська вийшла
на дохе після серйозної
травми, дівчина таки зуміла
вибороти перше місце у
ваговій категорії +80 кг.

Втім, це не єдине дося�
гнення студенток Боярсько�
го коледжу екології та при�
родних ресурсів, які висту�
пали у складі збірної Київ�
ської області. Порадувала
гарним результатом також
ще одна студентка — Тетяна
Хоменко. Завдяки самовід�
даній боротьбі цих дівчат у
командному заліку "нашим"
дісталося призове ІІІ місце.

А 25�26 вересня у Таш�
кенті проходив Кубок Сві�
ту з боротьби дзюдо. Вже

самі по собі змагання такого
рівня надзвичайно престиж�
ні. А якщо врахувати, що ці
змагання — один з відбір�
кових етапів на Олімпійські
ігри, можна зрозуміти, з
якими надіями та хви�
люванням збиралася до
сонячної країни Світлана
Ярьомка. Тому своїм ре�
зультатом дівчина задоволе�
на: ІІІ місце!

При нагоді зазначимо,
що згідно положення про
відбір на Олімпійські ігри
претенденти протягом де�
кількох років набирають
рейтингові очки на змаган�
нях подібного рівня. Після
чого перша шістнадцятка
згідно світового рейтингу й
поїде до Лондона. Тож брон�
за третього місця є цілком
"прохідним квитком" до
здійснення Світланиної
мрії...

— І лише черговим ета�
пом професійного сходжен�
ня майбутньої учасниці
Олімпіади, — звично "охо�
лоджує" радісну звістку Вік�
тор Мужчина. — Про що не
потрібно забувати. А бояти�
ся цього не треба. Адже у
наших дівчат є головне:
смак до наполегливої праці
над собою і цілком обґрун�
тована впевненість у своїх
силах. А, як відомо, шлях
здолає той, що крок за кро�
ком йде вперед.

До речі, наші шановні
читачі, а скільки там зали�
шилося до Олімпійських
ігор? Встигнемо?

Радислав Кокодзей 

Якщо завойовані вони самовідданою жертовною
працею, в боротьбі і поту... Ану скажіть�но, наші
шановні читачі, кого забути просто неможливо? Так,
правильно: того, чиє ім'я постійно на слуху. Як, напри�
клад, імена вихованок тренера Віктора Мужчини. Тому
що дівчатам знову є чим нас порадувати...

БІ Оголошення

ОСКБ "Прогрес" (м.Боярка, вул.Сєдова,5) повідомляє
про зміну тарифів на опалення (7,32грн.за кв.м.) та
підігрів води (25,00 грн. за 1 куб.м)

Втрачений студентський квиток, виданий ВП НУБіП
України "Боярським коледжом екології і природних
ресурсів" Терентьєву Є.Є. КХ № 07010425, вважати
недійсним.

Втрачений студентський квиток, виданий ВП НУБіП
України "Боярським коледжом екології і природних
ресурсів" Міхнєву І.О. КХ №0636877, вважати недій�
сним.
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знати
ЦікавоБІ Реклама

Учені вперше виявили за
межами Сонячної системи
планету, що може бути
потенційно заселеною — на
ній така ж температура, як і
на Землі.

Планета має сприятли%
вий для виникнення життя
розмір, на ній, імовірно, є
вода. Вона перебуває на від%
стані близько 200 трлн кіло%
метрів від Землі. Орбіта
нової планети проходить
дуже близько до згасаючого
сонця системи, відомого за
назвою червоний карлик (в
14 разів ближче, ніж Земля
до Сонця). Поки про нову
планету мало що відомо,
однак вона стала першою за
межами Сонячної системи,
умови на якій наближені до
земних.

Результати відкриття по%
ки не опубліковані, однак
вони були надані журналу
Astronomy and Astrophysics.
Планета була виявлена теле%
скопом Південноамерикан%
ської обсерваторії La Silla,
розташованого в Чилі. В
обсерваторії є спеціальне ус%
таткування, що дозволяє
вловлювати коливання
хвиль різної довжини. Ці ко%
ливання можуть указувати
на існування інших світів. 

Орбіта планети розташо%
вана навколо червоної кар%

ликової зірки Gliese 581.
"Червоні карлики" — це
невеличкі зірки, від яких
виходить тьмяне червоне
світло, однак тривалість
їхнього життя більша, ніж у
Сонця. Кілька років тому
учені вважали, що в таких
системах життя неможливе. 

Зараз із упевненістю
можна сказати, що відкрит%
тя нової планети, названої
581c, підштовхне до дослі%
дження планет, які оточу%
ють подібні тьмяні зірки.
П р и б л и з н о
80% зірок,
розташованих
біля Землі, —
"червоні кар%
лики". 

Нова пла%
нета приблиз%
но в п'ять

разів більша Землі. Поки не
ясно, чи є її поверхня скеля%
стою, або ж це заморожена
крижана куля з рідкою
водою на поверхні. Якщо
планета покрита скелями, то
її діаметр у півтора рази
більше земного, припуска%
ють учені. Якщо ж вона
являє собою крижану кулю,
то її розміри ще більші. 

Відповідно до теорії,
висунутої вченими, на 581c
повинна бути атмосфера,
однак який склад вона має,
поки невідомо. Якщо атмо%
сферний шар недостатньо
щільний, то температура на
поверхні планети може бути
занадто висока. Однак дос%
лідники вважають, що се%
редня температура на по%
верхні 581c може коливати%
ся від 0 до 40 градусів Цель%
сія. 

Планета розташована на
відстані 20,5 світлових років
від Землі, у сузір'ї Терези.
Вона є однією зі ста най%
ближчих до Землі зірок.
Сила тяжіння на 581c в 1,6
рази більша, ніж земна.
Крім того, учені припуска%
ють, що планета не оберта%
ється навколо своєї осі, тому
на одній з її сторін, завжди
світить сонце, інша ж
постійно залишається в тем%
ряві. 

Незважаючи на те, що
Gliese 581 входить у список
найбільш близьких до Землі
зірок, потрапити на неї про%
тягом людського життя поки
що неможливо.

ЗЗННААЙЙДДЕЕННАА  ППЕЕРРШШАА  
ППРРИИДДААТТННАА  ДДЛЛЯЯ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ППЛЛААННЕЕТТАА
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