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РЕЦЕПТ ПОЕЗІЇ 
ВІД ЛЮБОВІ

ОСІПЕНКО 

ЗИСК НА 

ЧУЖІЙ СЛАВІ 

2 стор.

ВЕЛИКІ ПЕРЕГОНИ
МАЛЕНЬКИХ 

ВЕЛОСИПЕДИСТІВ 
4 стор. 11 стор.

У гостинній залі Києво�

Святошинського районно�

го центру творчості

молоді "Оберіг" (директор

� Надія Скакодуб) відбула�

ся урочиста презентація ІІ тому збірки "Вони захищали

Батьківщину" � книги пам'яті нашого міста, нашої малої

батьківщини. Саме тому не просто нову книгу вітали того

дня всі присутні: сама пам'ять стала головним господарем

того вечора, єднаючи своїми незримими, але такими на�

дійними хвилями�біополями часи і покоління…

31 ТРАВНЯ 

10 стор.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ…
ПАМ'ЯТІ!

У перший день літа у ДНЗ

ЦРД "Джерельце" відбулося

особливе свято � випуск

старших вихованців та 25�

річчя дошкільного навчаль�

ного закладу.

Як повідомила завідуюча

ДНЗ Клавдія Пшонна, за час

своєї роботи "Джерельце" випустило близько 1800 вихован�

ців � саме так маленьке джерело перетворюється на потужну

річку.

� Наш дитячий садок � це заклад нової генерації, � розповідає

Клавдія Іллівна. � Він наймолодший серед збудованих у місті.

Разом із тим він має глибокі та потужні традиції виховання.

Завдяки цьому та високопрофесійному педколективу ми має�

мо усі підстави пишатися нашими випускниками.

1 ЧЕРВНЯ

3 стор.

ДЖЕРЕЛО
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ 

НА РІЧКУ

У приміщенні міського

будинку урочистих подій

відбулися загальні збори

Київського регіонально�

го відділення Асоціації

міст України (КРВ АМУ).

Для участі в зборах прибули представники практично

усіх міст Київщини. Доки гості збиралися та реєструва�

лися, усі бажаючі знайомилися з невеличкою вистав�

кою продукції підприємств Боярки.

29 ТРАВНЯ

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ 
МЕРІВ � БОЯРКА

ХронографСВЯТО БЕЗТУРБОТНОГО ДИТИНСТВА

Традиційно початок літа асоціюється зі світ�

лим святом � Днем захисту дітей. Саме 1 чер�

вня в Боярці його весело відсвяткувала мале�

ча з різних населених пунктів нашого району. У

міському парку Перемоги на дітлахів з 10 го�

дини ранку чекали веселі  конкурси та забави

й ще багато інших приємних сюрпризів. Так,

на великій сцені свої співочі, театральні, тан�

цювальні таланти демонстрували діти з різних

міст та сіл Києво�Святошинського району. Ко�

жен населений пункт заздалегідь готувався до

участі у святі, тому й концертні номери виріз�

нялися особливою неповторністю та яскравіс�

тю. До речі, тривав концертний марафон май�

же три години. Так, боярчани приготували яск�

равий танець в кольорах прапора міста. 

Про це свідчить багато приємних фактів. В

багатьох закладах громадського харчування,

і, зокрема нашого міста, встановлено

телевізори для перегляду матчів чемпіонату.

Символіка Євро�2012 впадає у вічі скрізь �

від футболок та блайзерів до білбордів та

сіті�лайтів. Телебачення та газети

переповідають широкому загалу останні

подробиці про заключні приготування та

зустріч гостей.

Комунальники невпинно "вилизують" дороги та
вулиці, зростає кількість спортивних заходів,
присвячених чемпіонату з футболу (деякі з них
проходять і в нашому місті). Водії лаються, що не
можна проїхати Києвом! Ну і грець із ним. Адже
сьогодні вся Європа завітала до нас у гості. Нехай
куштує наші смачні борщі з пампушками, нехай
милується нашими неповторними краєвидами,
нехай усміхається нашим найкращим у світі
дівчатам, нехай навіть, якщо пощастить, скуштує
домашнього сала. Бо це все наше українське! А
Євро/2012, попри усі труднощі, таки відбувається.
Бо наша нація не лише гостинна, а ще й спортивна
і працелюбна. Вболіваймо за наших, дихаймо
футболом!

Редакція "Боярка�Інформ"

2 стор.

3 стор.

дочекалисяНарешті

ДОВГООЧІКУВАНЕ ФУТБОЛЬНЕ ДІЙСТВО ПОЧАЛОСЯ!
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У роботі загальних зборів
взяли участь заступник го/
лови Київської облдержад/
міністрації Володимир
Максименко, заступник го/
лови Асоціації органів міс/
цевого самоврядування
Київської області Олек/
сандр Носаль, віце/прези/
дент Асоціації міст України
Мирослав Пітцик, виконав/
чий директор КРВ АМУ Гар/
рі Мартін. Вів засідання го/
лова правління КРВ АМУ,
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.

Перед початком роботи
міський голова Боярки Та/
рас Добрівський розповів
гостям про місто, його істо/
рію та особливості розвит/
ку. 

Володимир Максименко
схвально відгукнувся про
традицію АМУ щоразу про/
водити подібні засідання в
різних містах, що дозволяє ближче
ознайомитися з потенціалом насе/
лених пунктів та територій Київщи/
ни. Гаррі Мартін принагідно заува/
жив, що за останній час Боярка
значно змінилася на краще, розви/
нулася її інфраструктура, зміцнів та

зріс економічний потенціал.
Під час засідання присутні обго/

ворили чимало питань, зокрема
про зустріч Євро/2012, святкуван/
ня 20/річчя АМУ, проведення шко/
ли мерів, щорічної конференції ма/
лих міст, про участь членів місцевих
громад у проектах Фонду місцево/

го самоврядування тощо.
Після завершення засідання

учасники зборів здійснили екскур/
сію містом. А також відвідали Бояр/
ський краєзнавчий музей та при/
ватну школу для дівчаток "Леді".

Тетяна Зубкова,
фото автора

Нещодавно стало відомо

про новий "креативний" хід

ш а х р а ї в � к о м і в о я ж е р і в .

Прикриваючись тим, що во�

ни, нібито діють від імені

Києво�Святошинського ра�

йонного центру творчості

молоді "Оберіг", спритні

ділки розповсюджують се�

ред жителів Боярки різно�

манітні побутові товари, ви�

магаючи за це кошти, ніби�

то для звітності. Прикрість

полягає у тому, що серед

довірливих клієнтів чимало

тих, чиї діти відвідують зак�

лад.

Як повідомила адміністрація
КСР ЦТМ "Оберіг", цей заклад
не має жодного відношення до
згаданих комерсантів. Тим
більше, збирати гроші для
звітності перед закладом вони
не мають жодного права.

Тож попереджаємо: якщо ви
стали жертвою таких шахраїв
або вони завітали до вас із
своїми сумнівними пропозиці/
ями / негайно звертайтеся до
міліції!

Шановних гостей зус/
трічали заступник голови
Києво/Святошинської ра/
йонної державної адмі/
ністрації Анатолій Іско/
ростенський, міський го/
лова Боярки Тарас Доб/
рівський, директор Бояр/
ського краєзнавчого му/
зею Любов Кравченко. 

Гості з великим інтере/
сом ознайомилися з екс/
позицією музею та огля/
нули територію Боярської
ЗОШ №2, яка була описа/
на в романі Миколи Ост/
ровського "Як гартувала/
ся сталь". 

Принагідно господарі
та гості обговорили мож/
ливість перекладення та
показу на українському
телебаченні фільму, ство/
реного у 1999 році китай/
ськими кінематографіс/
тами за мотивами роману
"Як гартувалася сталь".

Інф "Боярка�Інформ"

Китайська делегація на чолі із

заступником голови Всекитайського

комітету Народної політичної консуль�

тативної ради Китаю пані Лінь Веньї

нещодавно відвідала Боярський кра�

єзнавчий музей. Разом із делегацією,

вже вдруге за цей рік, до музею заві�

тав посол Китаю в Україні Чжан Сиюнь.   
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Дуже приємно було по/
чути добрі слова на адресу
Боярки представникам бо/
ярської делегації, яка при/
була на урочистості з наго/
ди вручення нагороди /
Прапора Гідності.

Адже і наше місто зроби/
ло свій внесок у розвиток
міжнародної співпраці Пу/
лав. Нагадаємо, угода про
співпрацю між нашими міс/
тами була підписана ще у

2001 році, коли Боярка пережи/
вала нелегкі часи. Партнерство
довгий час трималося лише на
ентузіазмі окремих людей, а ни/
ні переросло у справжню друж/
бу з нашим польським сусідом.

Тож вітаємо наших побратимів
із високою нагородою, яка і нас
надихає на подальше розши/
рення міжнародного партнерс/
тва.

Інф. "Боярка�Інформ"
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Крім того, під час наради
Микола Іванович повідо/
мив, що вже придбано 200
нових урн, які будуть вста/
новлені в місті, та розпоча/
то облаштування нових
контейнерних майданчиків. 

За час проведення двомі/
сячника з благоустрою в
місті було ліквідовано знач/
ну кількість стихійних сміт/
тєзвалищ. Проте на цьому

робота із благоустрою в
місті не завершується. Вже
цієї суботи, 9 червня, буде
проведено загальноміську
толоку, у якій візьмуть
участь представники кому/
нальних підприємств та
громадських організацій
міста. Приєднатися до за/
ходу з благоустрою можуть
також усі охочі.  

Інф. "Боярка�Інформ"

5 червня відбулася нарада за

участю керівників комунальних під�

приємств міста, яку вів заступник

міського голови Микола Давиденко.

Комунальники обговорили головні

проблеми, які наразі є важливими для

вирішення. Йшлося про ремонт еле�

ментів дитячого майданчика, що по

вулиці Полярній, необхідність понов�

лення роботи ліфта в багатоповерхівці

по вулиці Молодіжній. 

������	�� ���	
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1 стор.

пильними Будьте 
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Нещодавно до майора мі�

ліції Олександра Андрущен�

ка, який працює дільничним

протягом 14 років, із заявою

звернувся 75�річний боярча�

нин, який повідомив про кра�

діжку металевої огорожі зі

свого подвір'я. Оскільки ді�

дусь проживає сам на мізер�

ну пенсію, то матеріальний

збиток для нього був знач�

ним. Це й спонукало літнього

жителя міста звернувся до

міліції у надії на те, що вкра�

дене вдасться повернути.

У результаті розшукових за/
ходів було встановлено, що ме/
талева огорожа знаходиться на
сусідній вулиці. Як з'ясувалося,
сусід придбав її у якогось зна/
йомого. Дільничним інспекто/

ром міліції відразу була вста/
новлена особа, причетна до
скоєння злочину. Ним виявися
35/річний боярчанин, який ніде
не працює та зловживає алко/
гольними напоями. Працівники
міліції порушили кримінальну
справу за ознаками злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 185 Кри/
мінального кодексу України
(таємне викрадення майна з
проникненням у житло, інше
приміщення чи сховище, що
завдало значної шкоди потер/
пілому). Зловмиснику загрожує
позбавлення волі терміном від
трьох до шести років.

За матеріалами, наданими

Києво�Святошинським РВ ГУ

МВС України 

у Київській області

���	���� - ���������

34протоколи щодо порушення правил перевезення

пасажирів було складено працівниками ВДАІ Киє�

во�Святошинського РВ ГУ МВС України у Київській об�

ласті за час проведення відпрацювань "Автобус�2012",

які тривали з 14 травня по 5 чер�

вня.

Як повідомив старший державто/
інспектор ВДАІ Києво/Святошин/
ського райвідділу Володимир Пере/
вишко, за нелегальне перевезення
пасажирів два автобуси вже знахо/
дяться на штрафмайданчику. Крім
того, було зафіксовано 1 випадок,
коли водій автобуса перевозив лю/
дей у нетверезому стані. Здебільшо/

го ж порушення, які були виявлені, є досить типовими. Зокре/
ма, мова йде про перевищення швидкості, порушення правил
зупинки, перевезення стоячих пасажирів. 

Інф. "Боярка�Інформ"

номераЦифра

партнерствоМіжнародне

Дні матчів ЄВРО�2012, які

проходитимуть у Києві, ого�

лошені вихідними.

Відтак робочі дні у деяких
установах Києва будуть пере/

несені: з понеділка, 11 червня,
на суботу (9 червня), з п'ятни/
ці, 15 червня, на суботу (23
червня), з вівторка, 19 червня,
на суботу (21 липня).

ЄВРО!2012Завдяки 

� ������ 
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Через перекриття цен/
тральної вулиці Києва / Хре/

щатика / деякі тролейбуси
та автобуси змінять свої
маршрути. Відтак очікуєть/
ся, що найбільш переван/
таженою громадським
транспортом стане вулиця
Терещенківська, де буде
кінцева відразу декількох
маршрутів: № 5, 8 та 17.
Крім того, там буде зупиня/
тися й маршрут, який діяти/
ме на час Євро № 8А (від

аеропорту "Київ"/ "Жуляни"). 
"Газета Київська"
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Нещодавно польське місто �

побратим Боярки Пулави було удосто�

єне високої нагороди від керівництва

Європейського Союзу або як його на�

зивають у Польщі � Євро�унії.

Річ у тому, що Пулави дуже активно

працюють у напрямку міжнародного

партнерства і мають 9 (!) міст�побра�

тимів у різних країнах Європи, зокрема

у Нідерландах, Португалії, Білорусі, Ні�

меччині, Франції.

Благоустрій



І справді колишні ви/
хованці "Джерель/
ця" блискуче
підтверди/
ли ці сло/
ва під
ч а с

святко/
вого кон/
церту, який
відбувся з наго/
ди ювілею ДНЗ та
зібрав численних гляда/
чів. Серед них / почесні гості:
Боярський міський голова Та/
рас Добрівський, заступник го/
лови райдержадміністрації Ана/
толій Іскоростенський, заступ/
ник голови районної ради Вік/
тор Костина, керівник відділу
освіти Микола Івашко, голова
профспілкової організації осві/
тян району Іван Литвин та інші. 

Нинішні та колишні вихованці
щедро ділилися з присутніми
своїми талантами. Діти танцю/
вали та співали. Цікаво, що се/
ред концертних номерів були
дуже незвичайні. Приміром,
справжній балет. Його подару/

вала
глядачам випускниця "Дже/
рельця", учениця 9/го класу Ки/
ївського державного хореогра/
фічного училища, призер та ла/
уреат Міжнародних конкурсів
артистів балету Владислава Ко/
валенко. Того дня святковим
феєрверком стали концертні
номери, які охоплюють увесь
спектр мистецького самовира/
ження: бальні танці та брейк/
данс, скрипка та віолончель, во/
кал та фортепіано, художнє сло/
во та східні танці.

І це не дивно, адже недарма

"Джерельце" має статус цен/
тру розвитку дитини.

Тут вихованці, крім
затверджених

п р о г р а м а /
ми знань,

о т р и /
м у /

ю т ь

чимало додаткових освітніх
послуг: вивчають англійську мо/
ву, хореографію, відвідують сту/
дії образотворчого мистецтва,
пластилінографії, орігамі, зай/
маються хатха/йогою тощо.

За словами Клавдії Пшонної,
за період роботи ДНЗ його пе/
дагогами було розроблено 13
авторських програм, затвер/
джених та занесених до обліко/
вої картотеки району та Київ/
ської області. Лише за останній
навчальний рік на базі закладу
відбулося 9 семінарів для пра/
цівників ДНЗ району.

Така праця була гідно оцінена
вищими інстанціями. У дитсадку
працює 5 відмінників освіти Ук/

раїни, 2 педагоги нагороджені
нагрудним знаком "Софія Русо/
ва". Тож цього святкового дня
чимало вихователів було від/
значено подяками від голови
райдержадміністрації, голови
районної ради, Боярського
міського голови. Серед наго/
роджених і завідуюча / Клавдія
Пшонна, яка вже 24 роки нез/
мінно очолює цей прекрасний
дитячий заклад.

Тож із днем народження,
"Джерельце"! Нехай розправля/
ють крила твої випускники,
прославляючи рідний дитсадок,
рідне місто та свою країну!

Тетяна Зубкова

ЙЙ
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/ Дуже дякую за допомогу усім, хто
долучився до проведення свята, / гово/
рить голова районної організації ТЧХ Лі/

дія Заїченко, / керівництву КСР ЦТМ
"Оберіг" та Боярській ЗОШ № 3, керів/
никам цих закладів Надії Скакодуб і
Стеллі Михайловій, а також районному
центру соціальних служб для сім'ї та мо/
лоді та громадській організації "Роди/
на  / 7'я".

Вихованці "Оберегу" подарували од/
ноліткам прекрасний концерт. А про по/
дарунки подбали організатори. Від імені
РО ТЧХ дітям було вручено засоби гігіє/
ни, а представники Петра Мельника по/
дарували малечі солодощі.

Інф. "Боярка�інформ"
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29 травня у Боярській ЗОШ № 3

для 100 діток із малозабезпечених сі�

мей відбулося яскраве дитяче свято,

організоване Києво�Святошинською

районною організацією Товариства

Червоного Хреста за підтримки народ�

ного депутата України Петра Мельника

з нагоди Міжнародного дня захисту ді�

тей.

Незабутнє дійство для своїх вихованців
до Дня захисту дітей підготували у одному
з наймолодших дитячих закладів Боярки /
Центрі дитячого розвитку "Мері Попінс".
Його учасниками стали малюки та незви/
чайна гостя / клоунеса, аніматор Ірина Ту/
ригіна.

І чого тільки не виробляли під її керів/
ництвом маленькі вихованці ЦДР: і кар/
топлю "саджали" / передавали із одних
рученят в інші та все швидко/швидко. А
потім ту картоплю ще й поливали. Тобто
носили ложками воду з повного відра у
порожнє. Батьки з хвилюванням спостері/
гали та раз у раз поривалися допомагати
малечі.

І ведуча заходу підтримала цей благий
намір / навіщо ж батькам сидіти на місці,
коли можна розважатися разом із дітьми.

Дуже складне завдання / якомога швид/
ше з'їсти гуртом шоколадку / дітей ніскі/
лечки не злякало. Адже допомагали най/
дорожчі люди, тож зовсім скоро від шоко/
ладок залишилися лише блискучі обгор/
тки. А всі учасники змагань ще й призи та
подарунки отримали.

Приємною несподіванкою для усіх стало
шоу мильних бульбашок. Спочатку з остра/
хом маленькі учасники свята опинялися в
середині велетенської бульбашки, а потім

не було відбою від бажаючих долучитися
до такого екстремального випробування.

Каюся, навіть я не втрималася / і доки
малеча залюбки поповнювала свій вітамін/
ний запас за солодким столом, із превели/
ким задоволенням випускала велетенські
мильні бульбашки в повітря!

Як розповіла керівник закладу Валенти/
на Євсеєнко, ЦДР "Мері Попінс" відкрито
при БФ "Слов'янська бесіда". Заклад має
свої пріоритети, серед яких головний / це,
власне, діти та якнайповніше розкриття їх/
нього творчого потенціалу. 

Тетяна Зубкова, фото автора
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Вітаємо Клавдію Іллівну Пшонну 
та колектив ДНЗ

Центр розвитку дитини  "Джерельце" 

із 25�річним ювілеєм закладу.

Дорогі колеги!
25 років на ниві дошкільної освіти � це дос�

татній час, щоб на власні очі побачити ре�
зультати своєї праці. І ми щиро радіємо ва�
шим значним досягненням та великим успі�
хам у благородній педагогічній праці.

Тепер ваші дорослі вихованці приводять
до рідного дитсадка своїх дітей � і це найви�
ща нагорода за відданість обраній професії.

Зичимо подальшого розвитку та розквіту
вам, дитячому садочку, щастя і достатку ва�
шим родинам, життєвих успіхів вам і вашим
вихованцям.

І нехай "Джерельце" стане справжнім дже�
релом натхнення для багатьох поколінь бо�
ярчан.

Із глибокою повагою та найкращими 
побажаннями, завідуючі дошкільних 

навчальних закладів Боярки

І поки на сцені змінювалися концертні но/
мери, у парку теж вирувало свято / тут діти
вчилися премудростям гри в новус, брали
участь у різноманітних конкурсах та заба/
вах. Усміхнені дитячі обличчя можна було
побачити всюди / біля фонтану, поблизу
сцени, місць продажу яскравих кульок…

Маленьких та юних учасників свята приві/
тали також й представники влади / голова
Києво/Святошинської райради Володимир
Луцюк, заступник голови Києво/Святошин/
ської райдержадміністрації Микола Ляшен/
ко та міський голова Боярки Тарас Добрів/

ський. Вони побажали діткам здійснення
усіх їхніх заповітних мрій та зазначили, що
докладуть усіх зусиль, аби їхнє дитинство
справді було безтурботним та яскравим. 

Представники влади виконали ще одну
приємну місію / вручили подарунки багато/
дітним сім'ям. 

Власне, приємних несподіванок малечі
на святі дійсно вистачало. Фінальним, а
точніше солодким його акордом стало час/
тування винуватців заходу морозивом, яке
малечі презентував депутат Верховної Ра/
ди України Петро Мельник. 

фото Олени Лук'янчук

���� ������������� �������	
1 стор.

1 стор.

/ Ми декларували, що максимально сприя/
тимемо появі в нашому місті нових майданчи/
ків для дозвілля малечі. І свою обіцянку вико/
нуємо, / говорить голова Боярської міської
організації Партії регіонів Дмитро Паливода. /
Тож сьогодні, в День захисту дітей, ми уро/
чисто відкриваємо по вулиці Щорса новий
майданчик для наших маленьких жителів міс/
та. Для реалізації цього проекту ми об'єднали
наші зусилля разом із Боярською міською ра/
дою, завдяки чому мрія стає дійсністю. 

І справді, на майданчику можна було по/
бачити дітей різного віку, які каталися на гой/
далках та гірці, гралися в пісочниці та
азартно ганяли м'яча. Для дворічної Полінки
це вже стало улюбленим місцем дозвілля.

Сюди, звісно, вона приходить разом із ма/
мою Катериною. 

/ Тільки/но в нашому дворі з'явився цей
дитячий майданчик, ми відразу стали пос/
тійними його відвідувачами. Тож дуже дякує/
мо всім, хто сприяв його появі, / говорить
молода мама. 

Не приховували своєї радості й інші вже
постійні "жителі" майданчика: юні футболіс/
ти, зовсім маленька Анастасійка, яка полюб/
ляє гратися в пісочниці, зрештою, всі, хто
вподобав це місце для відпочинку. 

/ Ми не збираємося зупинятися на досяг/
нутому, / говорить Дмитро Ігоревич. / В не/
далекому майбутньому подбаємо про збіль/
шення ігрових елементів на майданчику та
заміну його огорожі. 

Аби примножити позитивні емоції всіх, хто
став учасником цього свята, депутати фрак/
ції Партії регіонів Боярської міської ради по/
дарували малечі морозиво. Зрештою, пози/
тивних емоцій забагато не буває, а тим паче
солодких.  

Анастасія Береговенко,
фото Олени Лук'янчук

������ ���� ����������!
Про появу у своєму дворі дитячо�

го майданчика, жителі будинків по вул.

Щорса та прилеглих вулиць мріяли не

один рік. Та, як говорять, мрії, а тим паче

дитячі, мають здійснюватися. І, хто, як

не дорослі, повинні подбати про це. 
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На першому турнірі у 2008 році, запо/
чаткованому Асоціацією міст Австрії і

проведеному у австрійському місті
Зальцбург, наша збірна зайняла третє
місце. Її випередили збірні Італії (срібло)
та Німеччини (золото). 

Цьогорічний турнір був організований
спільно Асоціацією міст України та Асоці/

ацією міст Польщі. Учасниками чемпіона/
ту стали 10 команд. Збірні Німеччини, Че/
хії, Австрії, України та Польща/2 увійшли
до першої групи. Другу групу сформува/

ли збірні Італії, Словаччини,  Словенії та
інших країн. 

Вже у груповому турнірі учасники чем/
піонату показали серйозність своїх намі/
рів у боротьбі та справжній спортивний
характер. Українська збірна здолала
збірні Польщі/1 з рахунком 11:1, Австрії
7:1, Словенії 4:1. Разом із тим, ми відчули
і гіркоту поразки, поступившись чехам та
німцям. В результаті українська збірна
зайняла 3 місце у групі, яке давало змогу
боротися за 5/6 місце. 

У надважкому та драматичному зак/
лючному матчі Україна з достатньою пе/
ревагою (3:1) вигравала у господарів
турніру. Та за п'ять хвилин до закінчення
польський арбітр призначає два пеналь/
ті у ворота українців. Основний час гри
завершився нічиєю 3:3. Далі серія пе/
нальті, де фортуна була на стороні гос/
подарів. 

Боротьба за 3/4 місце між давніми су/
перниками турніру Німеччиною та Італі/
єю теж не обійшлась без серії післямат/
чевих пенальті. Точнішими виявились іта/
лійці, які стали бронзовими призерами
турніру. 

У фіналі ж було цікаве дербі Чехія/Сло/
ваччина. Незважаючи на потужну під/
тримку словацьких вболівальників, чехи
продемонстрували впевнену гру й відпо/
відно святкували заслужену перемогу з
рахунком 4:1.

По завершенню турніру Чернігівський
міський голова урочисто передав капі/
танську пов'язку Боярському міському
голові Тарасу Добрівському, якому дору/
чено готувати збірну мерів України до
наступних турнірів. 

До речі, особливу роль в організації
від'їзду нашої команди на чемпіонат відіг/
рав боярський завод "ВЕНТС", за що ук/
раїнські мери/футболісти висловлюють
подяку керівництву підприємства.
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КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

З ФУТБОЛУ
I ліга 

09.06.2012. Стадіон "Зеніт", 10:00. ФК
"ДЮСШ"(Боярка) / ФК "Арсенал" (Буча)

10.06.2012. Стадіон "Зеніт", 16:00. ФК "Фа/
нат" (Боярка) / ФК "Енергія" (Чабани) 

III ліга 

09.06.2012. Стадіон "Зеніт", 16:00. ФК "Вете/
ран" (Боярка) / ФК "Рома" Княжичі 

10.06.2012. Стадіон "Зеніт",16:00. Кубок
пам'яті Андрія Плаксицького. 

14.06.2012. Стадіон "Зеніт", 18:30. 1/4 Кубку
Києво/Святошинського району ФК "ДЮСШ" (Бо/
ярка) / ФК "Софія" (Софіївська Борщагівка).

Футбольний анонс

/ Для нас головне, аби кожен учасник не тільки
повірив у власні сили чи став переможцем, але й
відчув атмосферу свята, захоплення від активно/
го дозвілля", / розповідає Зоя Бургонська, орга/
нізатор та координатор Всеукраїнських "Дивого/
нок". / До того ж кожен учасник отримує подару/
нок, медаль та, звісно, гарний настрій, адже, крім
самих велоперегонів, діти мають можливість
взяти участь у забавах та іграх. А ще для малень/
ких велогонщиків працює дитяче кафе, а співор/
ганізатор "Дивогонок", скаутська організація
"Пласт" підготувала цікаві інтерактивні програ/
ми.

Як зауважила Зоя Бургонська, організатори
мають на меті не тільки популяризувати активний
спосіб життя та спортивне дозвілля серед пред/
ставників підростаючого покоління, а й долучати
їх до екологічного руху. Так, напередодні заходу
активісти власними силами прибрали майданчи/
ки в місцевих парках.

30 травня у світі відзначають Всесвітній день
без тютюну, відтак саме в цей день в стінах Бояр/
ської міської бібліотеки №2 для дорослих відбув/
ся міні/диспут на тему: "Наслідки шкідливих зви/
чок". Учасниками заходу стали читачі бібліотеки.
Не залишилась байдужою до проблеми й молодь
Боярки. 

Метою бібліотекарів було озброїти присутніх
знаннями про негативну дію нікотину на людину. 

Нині ми не можемо говорити про куріння під/
літків як про невинні пустощі. Адже ця звичка /
це соціальне лихо. Через нерозуміння, сліпе
наслідування моди, дорослих, ровесників під/
літок починає курити / спочатку робить одну
затяжку, викурює одну сигарету, а потім тяг/
неться до лиховісної пічки знову і знову. І так
куріння стає звичкою. А почати палити набага/
то легше, ніж кинути. Тож, можливо, краще не
починати? 

Людмила Драчевська

Уже вдруге очільники

Європейських міст зібра�

лися на чемпіонат Європи

з футболу, аби виявити,

мери якої країни краще

володіють мистецтвом

приборкання шкіряної ку�

лі. Як і чотири роки тому,

збірна України потрапила

у фінальну частину прес�

тижного турніру. 

Депутат Боярської міської ради, голова
фракції "Фронт Змін" разом зі своїми ко/
легами, друзями дарує дітям справжнє
домашнє привітання. Протягом кількох
годин, ніби у чарівній країні, діти мали
можливість брати участь у конкурсі з ма/
лювання, спортивних та ігрових змаган/
нях. Організаторами дозвілля були квалі/
фіковані працівники дитячих садочків
"Спадкоємець", "Іскорка", учителі Бояр/
ської ЗОШ №3. Переможці, звичайно,
одержували подарунки. 

Відомий своєю благодійною діяльністю,
Анатолій Матейко щороку готує дітям ціка/
ві і коштовні іграшки. Ось і цього разу пів/
тисячі подарунків пішли з маленькими бо/
ярчанами в усі  кінці міста. Численні бажа/
ючі мали можливість без оплати скотитися
з надувної гірки, яку надав депутат Бояр/

ської міської ради Олександр Борецький.
Цікаво, що це свято відвідали керівники
місцевої влади, наполегливо акцентуючи
свою участь як дідусі і батьки. Серед них /
Тарас Добрівський, Валерій Дубовецький.
Прикметно, що порядок забезпечували
працівники ДАЇ.

Порядкувала на умовній сцені (бо ж дійс/
тво відбувалося у середовищі присутніх)
Людмила Заєць / завідуюча міською бібліо/
текою для дітей. І робила це пані Людмила
вправно і дотепно. Загадки, конкурси, зап/
ропоновані дітям, знайшли щирий відгук як
серед найменших, так і серед підлітків. І
знову подарунки переможцям.

Долучилися до підтримки свята праців/
ники і вихованці Боярського будинку куль/
тури і Центру юнацької творчості "Оберіг". 

Таня Зузанська, Валерія Гоц, Аліна Хра/
пачевська, що навчаються вокалу у Наталі
Горенко, своїми піснями завели публіку,
яка відразу пустилася витанцьовувати.
Зворушлива картина, коли дитя лишень
ходити навчилося, а вже утинає, / свід/
чить про таланти твої, Україно.

Треба було бачити, як директор "Обере/
гу" Надія Скакодуб, міцно обіймаючи на

руках свого внука, вболівала за своїх же
вихованців. Сподіваюсь, що такі творчі
експерименти додають пані Надії наснаги,
а її дітям подальших творчих здобутків.
Адже "Молитва за Україну" у виконанні Та/
ні Сарапіної (викладач Оксана Нурищенко)
/ це шедевр, який перевершити практич/
но неможливо. І я помолюся: Боже, Украї/
ну бережи, захисти її таланти від наруги!

Учасники студії бального спортивного
танцю "Ритми", що діє при "Оберезі" (ке/
рівник Ольга Зарицька), Марко Ковален/
ко і Світлана Кухарська / десятилітні, але
вже відомі танцівники, мають солідні на/
городи і визнання. На цьому святі пред/
ставили три композиції / "Румба", "Квік/
степ", "Джайв". Нехай це коштувало їхнім
батькам по парі танцювального взуття,
яке діти убили об асфальт, але ж вони ста/
ралися для своїх / боярчан. Сподіваюсь,
що незабаром і про мене будуть згадува/
ти, виключно як про бабусю Марка. Хай
так буде! Але поки що

Депутат Боярської міської ради,
Заслужений журналіст України

Ніна Харчук

	�	����� �	�����: "�� ������ �	, �	
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Стихія дитячого свята з 17

години 1 червня зосередилась
у густонаселеному мікрорайоні
Боярки на вулиці Лінійній. Тут, у
дворі багатоповерхівок, у День
захисту дітей уже традиційно
збираються сотні малюків та їх�
ніх батьків, бабусь, дідусів на
гостину, яку влаштовує Анато�
лій Васильович Матейко. 

Нещодавно пройшли Четверті
любительські дитячі перегони на ве�
лосипедах "Дивогонки", в яких взяли
участь дітлахи віком до 15 років. Хви�
ля велозаходів для дітей розпочалась
5 травня велофестивалем в м. Горлів�
ка. Наразі вони проходять ще в 20 міс�
тах України, серед яких і Боярка. Так, в
нашому місті вчетверте маленькі гон�

щики подолали до 1,2 км траси.

Про те, що куріння здоров'я не
додає, відомо всім. І ніби й борються з
цією згубною звичкою у всьому світі.
Але чому століттями людство не може
здолати її? У кожного своя відповідь на
це запитання.
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ЗБІРНА КОМАНДА АСОЦІАЦІЇ МЕРІВ УКРАЇНИ: 

1. Хрущ Віктор (с. Лизогубова/Слобода) 
2. Рибалко Євген (Сватівський міський голова) 
3. Свириденко Ігор (Хоролівський міський голова) 
4. Компанієць Василь (Градизький селищний голо/
ва) 
5. Жеребнюк Віктор (Голова Деснянської районної
адміністрації у  м. Києві) 
6. Михайлов Юрій (Арцизьський міський голова,
Одеська область) 
7. Кулешов Володимир (Гніваньський міський голо/
ва, Вінницька область) 
8. Ревтій Іван (Свалявський міський голова) 
9. Команда Петро (м. Чернігів) 
10. Калінін Анатолій (м. Львів (лікар)) 
11. Плетюк Володимир (Шумський міський голова,
Тернопільська область) 
12. Бухтіяров Михайло (Біляївський міський голова,

Одеська область) 
13. Демченко Володимир (Куп'янський міський го/
лова, Харківська область) 
14. Добрівський Тарас (Боярський міський голова) 
15. Кухаренко Анатолій (Дунаєвецький селищний
голова, Хмельницька область) 
16. Щур Василь (Межигірський селищний голова) 
17. Омельянчук Сергій 
18. Соколов Олександр (Чернігівський міський го/
лова) 
19. Козирєв Павло (Український міський голова,
Київська область)
20. Корінний Олександр (Новоукраїнський міський
голова, Кіровоградська область) 
21. Горяйнов Віталій (Павлівський сільський голова,
Одеська область) 
22. Спичак Микола (Ржищівський міський голова) 
23. Антошик Микола (Помічнянський міський голо/
ва, Кіровоградська область)   
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови/

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10 Євро/2012.

День за днем
06:20, 07:15, 07:55 Пого/

да
06:25 Православний ка/

лендар
06:30 Експерт на зв'язку
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:25 Агроньюз
09:35 Погода
09:40 Олімпійським кур/

сом
09:55 Т/с "Тіні зникають

опівдні" 
11:15 Погода
11:20 Точка зору
11:50 Діловий світ
12:00 Вікно в Америку
12:20 Темний силует
12:30 Погода
12:45 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Ір/
ландія / Хорватія

14:45 Діловий світ. Агро/
сектор

14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдопе/

рекладом)
15:15 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Іспа/
нія / Італія

17:05 Зірки гумору. К. Но/
викова, В. Моїсеєн/
ко, В. Данилець

18:10 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012.
Франція / Англія

21:00 Підсумки дня
21:25 Наше Євро
21:50 Діловий світ
21:55 Про виплати ком/

пенсацій вкладни/
кам Ощадбанку
СРСР

22:00 Зірки гумору. В. Ви/
нокур, О. Воробей,
Ю. Гальцев

22:55 Трійка, Кено, Секун/
да удачі

ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:10 "Зніміть це негайно"
12:10 "Цілковите перевті/

лення"
13:05 Х/ф "Фатальна схо/

жість" (1)
17:00 Т/с "Метод Лавро/

вої"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Метод Лаврової"
19:30 ТСН
20:15 "Територія обману"
21:20 Х/ф "Ред" (2)
23:40 ТСН
23:55 Т/с "Закон і поря/

док / 3" (2)
00:55 Х/ф "Фатальна схо/

жість" (1)

05:35 Х/ф "Джентльмени

удачі" (1)
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби/

цях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини Євро
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Сурогатна ма/

ти"
12:00 Новини
12:15 Х/ф "Сурогатна ма/

ти / 2"
14:55 Д/ф "Детективи"
15:20 "Судові справи"
16:15 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби/

цях"
20:30 "Ми разом"
21:00 Т/с "Вчора закінчи/

лася війна" (2)
22:55 Т/с "Меч" (2)
01:00 Х/ф "Близький во/

рог"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
08:00 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки / відь/

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі / ви/

нищувачка вампі/
рів" (1)

11:45 Т/с "Н2О: просто
додай води" (1)

12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх
13:10 Т/с "Хто у домі гос/

подар?" (1)
14:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа мама!
16:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
20:30 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Універ" (1)
23:00 Бабуни & дідуни
23:30 Дім/2
00:25 Дурнєв + 1

05:30 Служба розшуку ді/
тей

05:35 Погода
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:40 Анекдоти по/україн/

ськи
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з Ок/

саною Соколовою
(повтор)

08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:35 Т/с "Вулиці розби/

тих ліхтарів. Мен/
ти / 6"

12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 "Костянтин. Воло/

дар пітьми". Худож/
ній фільм (2)

15:30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

16:40 Т/с "Вулиці розби/
тих ліхтарів. Мен/
ти / 7"

18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани / 2"
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Свобода слова з

Андрієм Куликовим
00:50 Спорт

05:30 "Документальний
детектив"

05:55 Т/с "Комісар
Рекс" (1)

07:40 "Неймовірна прав/
да про зірок"

08:40 Т/с "Карамель" (1)
09:40 Х/ф "Блеф" (1)
11:45 Х/ф "Маша і мо/

ре" (1)
13:45 "Неймовірні історії

кохання"
14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасен/

сів"
18:00 "Вікна/Новини"
18:10 "Неймовірна прав/

да про зірок"
19:35 "Карамель"(1)
20:35 "Куб"
22:00 "Вікна/Новини"
22:25 "Детектор брехні"
23:25 "Паралельний світ"

05:10 Т/с "Курсанти"
05:55 Kids Time
06:00 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб /

Квадратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/с "Друзі"
09:55 М/с "Качині історії"
11:15 Т/с "Айкарлі"
12:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:50 М/с "Качині історії"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Не родись

вродлива"
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..."

22:00 Шури/амури
23:00 Т/с "Щасливі ра/

зом"
00:05 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:25 Х/ф "Місто янголів"
10:50 "КВК"
13:10 Т/с "Завжди говори:

"Завжди / 4"
17:00 "Давай одружимо/

ся!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Х/ф "Фантом"
01:00 "Нічне життя"

05:50 "Легенди бандит/
ської Одеси"

06:55 Х/ф "Візит до Міно/
тавра" (1)

08:30 "Правда життя".
Кривавий спорт

09:00 Д/с "Православні
святі"

10:00 Т/с "CSI: Нью/Йорк"
12:00 Т/с "Танкер "Тан/

го" (1)
18:30 "Агенти впливу"
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Вулиці розби/
тих ліхтарів / 11"

21:45 Т/с "CSI: Маямі / 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи/
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без ко/

ментарів
00:05 Х/ф "Викуп" (2)

07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Х/ф "Руда" (1)
11:00 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)
12:00 Ток/шоу "Нехай го/

ворять. В'ячеслав
Малофєєв: рік без
Марини"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнан/

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Ток/шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов /

2" (1)
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:40 Футбол. ЄВРО/

2012. Україна /
Швеція

23:45 Ток/шоу "Великий
футбол"

01:30 Т/с "Лицар до/
ріг" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови/

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10 Євро/2012.

День за днем
06:20, 07:15, 07:55 Погода
06:25 Православний ка/

лендар
06:30 Експерт на зв'язку
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ/

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати ком/

пенсацій вкладни/
кам Ощадбанку
СРСР

09:30 Погода
09:35 Світло
10:00 Хай щастить
10:20 Т/с "Тіні зникають

опівдні" 
11:40 Погода
11:50 Діловий світ
11:55 Шеф/кухар країни
12:55 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Укра/
їна / Швеція

14:45 Діловий світ. Агро/
сектор

14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдопе/

рекладом)
15:15 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012.
Франція / Англія

17:05 Зірки гумору.
С. Єщенко, С. Дро/
ботенко

18:05 Погода
18:10 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Гре/
ція / Чехія

21:00 Підсумки дня
21:25 Наше Євро
21:50 Діловий світ
21:55 Про виплати ком/

пенсацій вкладни/
кам Ощадбанку
СРСР

22:00 Зірки гумору. 
С. Єщенко, брати
Пономаренки, 
О. Степаненко,
Є. Петросян

22:55 Трійка, Кено, Мак/
сима

ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді/
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 "Шість кадрів"
10:25 "Зніміть це негайно"
12:25 "Цілковите перевті/

лення"
13:20 Х/ф "Квіти від Лі/

зи" (1)
17:00 Т/с "Метод Лавро/

вої"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Метод Лавро/

вої"
19:30 ТСН
20:15 "Міняю жінку / 5"
21:35 "Моя сповідь. Ми/

хайло Євдокимов"
22:35 "І прийде кохання"
23:35 ТСН
00:00 Т/с "Закон і поря/

док / 3" (2)

05:40 Т/с "Говорить полі/
ція"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби/

цях"

07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини Євро
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення

Мухтара / 2" (1)
11:00 Т/с "Запропоновані

обставини"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Слідство вели... з

Леонідом Канев/
ським"

13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Боєць"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби/

цях"
20:30 "Ми разом"
21:00 Т/с "Вчора закінчи/

лася війна" (2)
22:55 Т/с "Меч" (2)
01:00 Х/ф "Любов на віс/

трі ножа" (1)

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки / відь/

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі / ви/

нищувачка вампі/
рів" (1)

11:45 Т/с "Н2О: просто
додай води" (1)

12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с "Хто у домі гос/

подар?" (1)
14:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Діффчатка" (1)
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак

19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
20:30 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
23:00 Бабуни & дідуни
23:30 Дім/2
00:25 На добраніч, мужи/

ки

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Анекдоти по/україн/

ськи
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп/10
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розби/

тих ліхтарів. Мен/
ти / 7"

12:35 Анекдоти по/україн/
ськи

12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Мент у законі"
15:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:30 Т/с "Вулиці розби/

тих ліхтарів. Мен/
ти / 7"

18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани/2"
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с "Група "Zetа"
23:50 Т/с "Кодекс честі"
00:50 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм

05:45 "Документальний
детектив"

06:15 Т/с "Комісар Рекс"
(1)

07:55 "Неймовірна правда
про зірок"

08:55 Т/с "Карамель" (1)
10:00 "Російські сенсації.

Життя другого пла/
ну"

11:00 Х/ф "Павутинка ба/
биного літа" (1)

13:45 "Неймовірні історії
кохання"

14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасен/

сів"
18:00 "Вікна/Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Моя правда. Бідна

Настя"
21:15 "Моя правда. Ірина

Алфьорова"
22:00 "Вікна/Новини"
22:40 "Моя правда. Сергій

Звєрєв. Без облич/
чя"

00:00 "Паралельний світ"

05:05 Т/с "Курсанти"
05:45 Kids Time
05:50 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб /

Квадратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/с "Друзі"
09:55 М/с "Качині історії"
11:10 Т/с "Айкарлі"
12:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:50 М/с "Качині історії"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піранії
19:55 Т/с "Не родись

вродлива"
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі чоловіки
сво..."

22:00 Шури/амури
23:00 Т/с "Щасливі ра/

зом"
00:05 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:00 М/ф "Маленькі Ейн/

штейни"
08:35 М/ф
10:00 "У пошуках пригод"
11:00 "Звана вечеря"
12:00 "Давай одружимо/

ся!"
13:00 Т/с "Дихай зі мною"
17:00 "Давай одружимо/

ся!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні

домогосподар/
ки" (2)

05:45 "Легенди бандит/
ської Одеси"

07:05 Х/ф "Візит до Міно/
тавра" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "Генеральська

внучка"
11:00 Т/с "CSI: Маямі / 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра/

ви"
13:20 Т/с "Вулиці розби/

тих ліхтарів / 11"
15:25 Х/ф "Русь спокон/

вічна" (1)

18:30 Спецпроект "Викра/
дення"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Маямі / 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи/
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без ко/

ментарів

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Подружжя" (1)
10:00 Т/с "Кримінальна

поліція" (1)
11:00 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)
12:00 Ток/шоу "Нехай го/

ворять. Зірка танц/
майданчика"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:20 Ток/шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю/

бов / 2" (1)
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:40 Футбол. ЄВРО/

2012. Польща / Ро/
сія

23:45 Ток/шоу "Великий
футбол"

01:30 Т/с "Лицар доріг" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:
1940 — Нова Зеландія, Австралія і Південно/
Африканський Союз оголосили війну Італії
1993 — вийшов у прокат фільм Стівена
Спілберга «Парк Юрського періоду» 
2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер
Міллз

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1920 — Київ захопили частини Червоної
Армії 
1920 — офіційне відкриття Панамського
каналу (перше судно пройшло через канал
в серпні 1914 року)

НАРОДИЛИСЯ: 

1884 — Амедео Модільяні, італійський
художник і скульптор

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 11112222



ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10 Євро/2012.

День за днем
06:20, 07:15, 07:55 Погода
06:25 Православний кален/

дар
06:30 Експерт на зв'язку
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати компен/

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:30 Погода
09:35 Про головне
10:30 Погода
10:35 Т/с "Тіні зникають

опівдні" 
11:45 Погода
11:50 Діловий світ
12:00 Крок до зірок. Євро/

бачення
12:50 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. По/
льща / Росія

14:45 Діловий світ. Агро/
сектор

14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдопе/

рекладом)
15:15 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Гре/
ція / Чехія

17:05 Зірки гумору. Г. Вєт/
ров, І. Олейников, 
Ю. Стоянов

18:10 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Данія /
Португалія

21:00 Підсумки дня
21:25 Наше Євро
21:50 Діловий світ
21:55 Про виплати компен/

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

22:00 Жарт з О. Воробей та

Ю. Гальцевим
22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді/
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:30 "Зніміть це негайно"
12:30 "Цілковите перевті/

лення"
13:25 Х/ф "Три напівгра/

ції" (1)
17:00 Т/с "Метод Лаврової"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Метод Лаврової"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Люди Ікс" (2)
22:15 "Гроші"
23:15 ТСН
23:30 Т/с "Закон і порядок /

3" (2)
00:30 Х/ф "Три напівгра/

ції" (1)

05:35 Т/с "Маршрут мило/
сердя"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби/

цях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини Євро
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення

Мухтара / 2" (1)
11:00 Т/с "Запропоновані

обставини"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Слідство вели... з

Леонідом Канев/
ським"

13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Боєць"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби/

цях"
20:30 "Ми разом"
21:00 Т/с "Вчора закінчила/

ся війна" (2)
22:55 Т/с "Меч" (2)
01:00 "Парк автомобільно/

го періоду"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки / відь/

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі / винищу/

вачка вампірів" (1)
11:45 Т/с "Н2О: просто до/

дай води" (1)
12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с "Хто у домі госпо/

дар?" (1)
14:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа мама!
16:35 Т/с "Діффчатка" (1)
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова об/

щага" (1)
20:30 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова об/

щага" (1)
23:00 Бабуни & дідуни

23:30 Дім/2
00:25 На добраніч, мужики

05:10 Служба розшуку ді/
тей

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по/україн/

ськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти / 7"
12:40 Анекдоти по/україн/

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Мент у законі"
15:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти / 7"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани / 2"
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с "Група "Zetа"
23:50 Т/с "Кодекс честі"
00:50 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:50 "Документальний де/
тектив"

06:15 Т/с "Комісар
Рекс" (1)

08:00 "Неймовірна правда
про зірок"

09:00 Кінець ефіру
УВАГА! З 09:00 ДО 10:00

ПРОФІЛАКТИКА
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
10:45 Т/с "Карамель" (1)
11:45 Х/ф "Дорога, що ве/

де до щастя" (1)
13:45 "Неймовірні історії

кохання"

14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна/Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Кохана, ми вбиває/

мо дітей"
22:00 "Вікна/Новини"
22:25 "Хата на тата"
23:25 "Паралельний світ"
00:25 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:05 Т/с "Курсанти"
05:45 Kids Time
05:50 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб /

Квадратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/с "Друзі"
09:55 М/с "Качині історії"
10:55 Т/с "Айкарлі"
12:35 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Качині історії"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись врод/

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Не родись врод/

лива"
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі чоловіки
сво..."

22:00 Ревізор
23:10 Т/с "Щасливі разом"
00:10 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:00 М/ф "Маленькі Ейн/

штейни"

08:35 М/ф
10:00 "У пошуках пригод"
11:00 "Звана вечеря"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 Т/с "Дихай зі мною"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до/

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Медіум" (2)
01:10 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит/
ської Одеси"

06:55 Х/ф "Візит до Мінота/
вра" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "Генеральська

внучка"
11:00 Т/с "CSI: Маямі / 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:25 Х/ф "Золота міна" (1)
18:30 "Правда життя". Со/

баці / собача смерть
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Маямі / 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи/
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без комен/

тарів

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія. Про/

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Подружжя" (1)
10:00 Т/с "Кримінальна по/

ліція" (1)
11:00 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)
12:00 Ток/шоу "Нехай гово/

рять. Доля людини"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про/

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Ток/шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов /

2" (1)
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:40 Футбол. ЄВРО/2012.

Нідерланди / Німеч/
чина

23:45 Ток/шоу "Великий
футбол"

01:30 Т/с "Лицар доріг" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Із в’язниці

тікає Бру�

нов, який

отримав

вісім років

за валютні

спекуляції

в особливо

великих

розмірах.

На його колишній дачі, що належить те�

пер іншим, двоє горе�копачів хотіли

відрити схований скарб, який виявився

для них справжньою міною – обидва

ледь не загинули. Слідча група на чолі з

Михайлом Глузським розпочинає роз�

слідування...

"Золота міна", 
Середа, НТН, 15:25

Аврора Вишневська
виходить заміж на
шостому місяці
вагітності. Однак
наречений і батько її
дитини Тимур так і не
з’явився на церемонію
одруження... Аврорі
доводиться повернутися

на роботу у свій рідний салон краси. Відвідуючи
вдома клієнтку, Аврора заходить в один ліфт із
привітним чоловіком років тридцяти. Ліфт
ламається, і їм доводиться досить багато часу
провести разом, співаючи дитячі пісеньки.
Згодом Аврора з'ясовує, що її новий знайомий �
Клим Громов, ведучий популярного ток�шоу. Із
цього моменту доля постійно зіштовхує їх. Клим
явно виявляє цікавість до симпатичної майбутньої
мами. Однак Аврора вже навісила на нього ярлик
безвідповідального бабія. Вона постійно бачить
Клима в жіночому товаристві й нарахувала в нього
принаймні чотирьох різних супутниць...

"Кохання Аврори",
П'ятниця, СТБ, 22:25

До Москви з провінції
приїжджає дівчина з
великими планами і
готовністю підкорити
столицю. Вона і уявити собі
не може, з якими
труднощами зіткнеться на
шляху до своєї мети.
Насамперед наша героїня
сподівається влаштувати
свою кар'єру. Для цього
вона знайомиться з
власником найбільшої

мережі квіткових магазинів, розраховуючи, не
багато не мало, влаштуватися до нього на
роботу економістом. Цей план зазнає краху, і
запити доводиться істотно занизити � кар'єру
належить почати з посади  хатньої робітниці
власника мережі.

"Хатня робітниця " , 
Неділя, СТБ, 21:10

Михайло стає
випадковим свідком
аварії, в результаті якої
гине водій. Молодий
чоловік довго не може
отямитись і мучиться від
того, що нічим не зміг
допомогти.

Проходить час, і
Михайло вирішує знайти дочку загиблої на його очах
людини � Оленку. Між молодими людьми зав'язуються
приятельські відносини, які швидко переходять у кохання.

І хоча Олена відповідає Михайлові взаємністю, у її житті
він не єдиний чоловік. Набагато більше часу з нею
проводить друг загиблого батька, який теж любить дівчину і
постійно їй допомагає та підтримує.

"Дорога, що веде до щастя" 
Середа, СТБ, 11:45 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

"У пошуках при�

год" � режисерський

дебют Ван Дамма.

Дія відбувається в

20�их роках ХХ ст. на

окраїнах Нью�Йорка,

у південних морях й

у таємничих Гімала�

ях. Ван Дамм нез�

мінно гарний, і не�

має сумніву в тім,

що бореться він за

праве діло.

"У пошуках пригод",
Субота , 1+1, 15:20

З далекого Новосибірска в
Підмосков'я приїжджає молодий
учений�фізик Олексій Муромцев.
Настрій у нього самий
веселковий � Олексія чекає
робота в дослідницькому центрі в
Дубні і нова квартира в
підмосковному селищі. Проте
з'ясувалося, що молодий учений
став жертвою непорозуміння �
його квартира була продана двічі,
і у неї вже є хазяїн, а, точніше,

хазяйка � чарівна молода жінка!
У медсестри селищної лікарні Валі Григор’євої на

руках були такі самі документи, як у Олексія.
Бажаючи врятувати свою житлоплощу, за
допомогою сусідів Валя виставила Олексія на
вулицю. Він у відповідь подав заяву в міліцію.
Валентина найняла адвоката. Так почалася між

ними квартирна "війна".

"Школа проживання",
Четвер , 1+1, 13:25

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1892 — у Києві пущено перший в Російській ім�
перії електричний трамвай
1983 — на ринок США вийшов перший серійний
мобільний телефон. Пристрій під назвою Dyna�
tac 8000x виробництва компанії Motorola важив
майже 800 г, а його довжина складала 33 см

НАРОДИЛИСЯ: 

1773 — Томас Янг, англійський фізик, медик і мо/
вознавець

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.

¡ÓˇÍ‡
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10 Євро/2012.

День за днем
06:20, 07:15, 07:55 Погода
06:25 Православний кален/

дар
06:30 Експерт на зв'язку
06:50 М/ф 
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати компен/

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:30 Погода
09:35 Книга.ua
09:55 Погода
10:00 Т/с "Тіні зникають

опівдні" 
12:20 Діловий світ
12:30 Погода
12:45 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Нідер/
ланди / Німеччина

14:45 Діловий світ. Агросек/
тор

14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдопе/

рекладом)
15:15 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Да/
нія / Португалія

17:05 Зірки гумору. В. Мої/
сеєнко, В. Данилець,
Ю. Стоянов, І. Олей/
ников, Ю. Гальцев,
О. Воробей

18:05 Погода
18:10 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Італія /
Хорватія

21:00 Підсумки дня
21:25 Наше Євро

21:50 Діловий світ
21:55 Про виплати компен/

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

22:00 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Макси/

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді/
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:30 "Зніміть це негайно"
12:30 "Цілковите перевті/

лення"
13:25 Х/ф "Школа прожи/

вання" (1)
17:00 Т/с "Метод Лаврової"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Метод Лаврової"
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну/3"
21:30 "Десять кроків до ко/

хання / 2"
22:35 "Чотири весілля"
00:00 Т/с "Закон і порядок /

3" (2)

05:35 Т/с "Маршрут мило/
сердя"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби/

цях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини

08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини Євро
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення

Мухтара / 2" (1)
11:00 Т/с "Запропоновані

обставини"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Слідство вели... з

Леонідом Канев/
ським"

13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Боєць"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби/

цях"
20:30 "Ми разом"
21:00 Т/с "Вчора закінчила/

ся війна" (2)
22:55 Т/с "Меч" (2)
01:00 "Розбір польотів"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки / відь/

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі / винищу/

вачка вампірів" (1)
11:45 Т/с "Н2О: просто до/

дай води" (1)
12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с "Хто у домі госпо/

дар?" (1)
14:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа мама!
16:35 Т/с "Діффчатка" (1)
17:05 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак

19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова об/

щага" (1)
20:30 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова об/

щага" (1)
23:00 Бабуни & дідуни
23:30 Дім/2
00:25 На добраніч, мужики

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по/україн/

ськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти / 7"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Мент у законі"
15:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти / 7"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани / 2"
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Т/с "Група "Zetа"
23:50 Т/с "Кодекс честі"
00:50 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм

05:45 "Документальний де/
тектив"

06:10 Т/с "Комісар Рекс" (1)
07:55 "Неймовірна правда

про зірок"
08:55 Т/с "Карамель" (1)
09:55 "Кохана, ми вбиває/

мо дітей"
11:45 Х/ф "Кохання Авро/

ри" (1)
13:45 "Неймовірні історії

кохання"
14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна/Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Зіркове життя. Ті, що

пішли у 2011. Залізні
леді"

21:10 "Зіркове життя. Топ /
розлучення 2011 ро/
ку"

22:00 "Вікна/Новини"
22:40 "Зіркове життя. Тіло

на показ"
23:55 "Паралельний світ"
00:55 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:05 Т/с "Курсанти"
05:45 Kids Time
05:50 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб / 

Квадратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/с "Друзі"
09:55 М/с "Качині історії"
11:15 Т/с "Айкарлі"
12:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Качині історії"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись врод/

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Не родись врод/

лива"
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі чоловіки
сво..."

22:00 Кухня на двох
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:05 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:00 М/ф "Маленькі Ейн/

штейни"
08:35 М/ф
10:00 "У пошуках пригод"
11:00 "Звана вечеря"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 Т/с "Дихай зі мною"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до/

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Медіум" (2)
01:10 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандитської
Одеси"

07:00 Х/ф "Візит до Мінота/
вра" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "Генеральська

внучка"
11:00 Т/с "CSI: Маямі / 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:30 Х/ф "Сищик" (1)

18:30 "Легенди карного
розшуку". Остяк

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Маямі / 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи/
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без комен/

тарів

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія. Про/

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Кримінальна по/

ліція" (1)
11:00 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)
12:00 Ток/шоу "Нехай гово/

рять. Водії в законі"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про/

довження" (1)
19:00 Події
19:20 Ток/шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов /

2" (1)
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:40 Футбол. ЄВРО/2012.

Іспанія / Ірландія
23:45 Ток/шоу "Великий

футбол"
01:30 Т/с "Лицар доріг" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10 Євро/2012.

День за днем
06:20, 07:15, 07:55 Погода
06:25, 06:40, 07:20, 07:35

Тема дня
06:30, 06:45, 07:25, 07:40

Країна on line
06:35 Заголовки
06:55 Православний ка/

лендар
07:30 Ера бізнесу
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати ком/

пенсацій вкладни/
кам Ощадбанку
СРСР

09:30 Д/ф "Свята Софія. У
фокусі драми та
воскресіння"

09:55 Т/с "Тіні зникають
опівдні" 

11:05 Спорт без кордонів
11:35 Околиця
12:00 Діловий світ
12:05 "Надвечір'я" з 

Т.  Щербатюк
12:45 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Іспа/
нія / Ірландія

14:45 Діловий світ. Агро/
сектор

14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдопе/

рекладом)
15:20 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Іта/
лія / Хорватія

17:20 Погода
17:25 Шляхами України
17:50 Погода
17:55 After Live (За лаштун/

ками Шустер/Live)
18:20 Шустер/Live

20:55 Про виплати ком/
пенсацій вкладни/
кам Ощадбанку
СРСР

21:00 Підсумки дня
21:15 Наше Євро
21:40 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Шве/
ція / Англія

23:45 Наше Євро
ТРК "ЕРА"
00:15 Погода

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:30 "Зніміть це негайно"
12:30 "Цілковите перевті/

лення"
13:25 Х/ф "Коли розквітне

багульник" (1)
17:00 Т/с "Метод Лавро/

вої"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Метод Лавро/

вої"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Анаконда" (2)
22:05 Х/ф "Анаконда: по/

лювання на криваву
орхідею" (2)

00:05 Х/ф "Вуличний бо/
єць" (2)

05:35 Т/с "Маршрут мило/
сердя"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби/

цях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини Євро

08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення

Мухтара/2" (1)
11:00 Т/с "Запропоновані

обставини"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 "Слідство вели... з

Леонідом Канев/
ським"

13:55 "Сімейний суд"
14:55 "Судові справи"
15:55 Т/с "Боєць. Наро/

дження легенди"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби/

цях"
20:30 "Ми разом"
21:00 "Велика різниця"
23:00 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо/
вим"

02:00 Х/ф "Мертві душі" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки / відь/

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі / ви/

нищувачка вампі/
рів" (1)

11:45 Т/с "Н2О: просто до/
дай води" (1)

12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с "Хто у домі гос/

подар?" (1)
14:10 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа мама!
16:35 Т/с "Діффчатка" (1)
17:05 Т/с "Універ" (1)

19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с "Універ" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова об/

щага" (1)
23:00 МосГорСмєх
23:30 Дім/2
00:25 На добраніч, мужики

05:15 Служба розшуку ді/
тей

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по/україн/

ськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп/10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти / 7"
12:40 Анекдоти по/україн/

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по/україн/

ськи
13:05 Т/с "Мент у законі"
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти / 7"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани / 2"
22:15 Т/с "Група "Zetа"
23:15 Т/с "Кодекс честі"
00:20 Голі та смішні

05:00 Х/ф "Вокзал для
двох" (1)

07:15 "Зіркове життя. Тіло
на показ"

08:10 Х/ф "Аварія / дочка

мента" (1)
10:15 Х/ф "Ситуація

202" (1)
17:35 "Вiкна/Новини"
17:45 Х/ф "Ситуація

202" (1)
20:00 "Російські сенсації.

Погана спадковість"
20:55 "Російські сенсації.

Больовий поріг"
22:00 "Вiкна/Новини"
22:25 Х/ф "Кохання Авро/

ри"(1)
00:25 Х/ф "Аварія / дочка

мента"(1)
02:20 "Вiкна/Спорт"
02:30 Х/ф "Ти іноді зга/

дуй"(1)
04:00 Нічний ефір

05:00 Т/с "Курсанти"
05:45 Служба розшуку ді/

тей
05:50 Kids Time
05:55 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб /

Квадратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/с "Друзі"
09:55 М/с "Качині історії"
11:15 Т/с "Айкарлі"
12:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:50 М/с "Качині історії"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись врод/

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Не родись врод/

лива"

21:00 Світлі голови. Літні іг/
ри

22:05 Пакуй валізи
23:55 Репортер
00:10 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
08:00 М/ф "Маленькі Ейн/

штейни"
08:35 М/ф
10:00 "У пошуках пригод"
11:00 "Звана вечеря"
12:00 "Давай одружимо/

ся!"
13:00 Т/с "Дихай зі мною"
17:00 "Секрети долі"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "КВК"
22:40 "Жіноча ліга"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до/

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Медіум" (2)
01:10 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит/
ської Одеси"

06:55 Х/ф "Візит до Міно/
тавра" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "Генеральська

внучка"
11:00 Т/с "CSI: Маямі / 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра/

ви"
13:20 Т/с "Літєйний"
15:20 Х/ф "Монах"
17:15 Х/ф "Монах / 2: по/

вернення в Шаолінь"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Третього не да/

но" (1)
23:30 Х/ф "Монах"
01:40 "Свідок"
02:15 "Речовий доказ"
03:05 "Свідок"
03:35 "Речовий доказ"
04:45 "Агенти впливу"
05:15 "Уроки тітоньки Со/

ви"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)
12:00 Ток/шоу "Нехай го/

ворять. Чарка горіл/
ки Григорія Лепса"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
15:50 Федеральний суддя
16:50 Події
17:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
18:00 Т/с "Катина любов /

2" (1)
18:50 Футбол. ЄВРО/2012.

Україна / Франція
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:25 Х/ф "Домовик" (2)
23:45 Ток/шоу "Великий

футбол"
01:30 Т/с "Лицар доріг" (2)
02:50 Гості на порозі
03:35 Ток/шоу "Нехай го/

ворять"
04:25 Т/с "Ви замовляли

вбивство" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1905 — почалося повстання на броненосці
«Потьомкін» 
1918 — донські й кубанські козаки уклали
договір про співробітництво 

НАРОДИЛИСЯ: 

1928 — Ернесто Че Гевара, аргентинський
революціонер, один із керівників Кубинської
революції 1959 року

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1775 — за наказом Катерини ІІ російські
війська під командуванням генерала Петра
Текелі зруйнували Запорізьку Січ 
1830 — у Севастополі почався «чумний
бунт» матросів, придушений незабаром
військами 
1834 — відкрито Київський університет 

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    пппп''''яяяяттттнннниииицццяяяя,,,, 11115555
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9  червня 2012 року

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 Пого/

да
06:10 М/ф 
06:20 Світ православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський вик/

лик
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ/

НИЙ
08:00 Шустер/Live
09:10 Школа юного су/

перагента
09:25 Шустер/Live
11:10 After Live (За лаш/

тунками Шустер/
Live)

11:30 "Секрети успіху" з
Наталею Городен/
ською

12:00 Т/с "Тіні зникають
опівдні" 

13:05 Погода
13:25 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012.
Швеція / Англія

15:20 Погода
15:25 Зелений коридор
15:30 Золотий гусак
16:05 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Ук/
раїна / Франція

17:55 Погода
18:00 В гостях у Д. Гор/

дона
18:55 Місце зустрічі
20:25 Смішний та ще

смішніший
20:45 Мегалот
20:50 Кабмін: подія тиж/

ня
21:00 Підсумки дня
21:10 Зворотний зв'язок
21:15 Наше Євро
21:40 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Че/
хія / Польща

23:45 Наше Євро
ТРК "ЕРА"

00:15 Погода
00:20 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:00 М/ф "Смурфи" (1)
06:55 "Справжні ліка/

рі / 2"
07:45 "Кулінарні курси з

Юлією Висоць/
кою"

08:10 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте/

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Русалонь/

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиворіт / 3"
12:10 Х/ф "Відьми краї/

ни Оз" (1)
15:20 Х/ф "У пошуках

пригод" (1)
17:15 Х/ф "Вовкодав" (1)
19:30 ТСН
20:00 "Операція "Краса"
21:30 Х/ф "Поцілунок

долі" (1)
01:05 Х/ф "Анаконда" (2)
02:25 Х/ф "Анаконда:

полювання на кри/
ваву орхідею" (2)

03:55 Х/ф "Вуличний бо/
єць" (2)

05:25 Х/ф "У пошуках
пригод" (1)

05:10 "Парк автомобіль/
ного періоду"

05:40 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо/
вим"

08:20 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
10:40 "Вирваний з нато/

впу"
11:20 "Найрозумніший"
13:15 Х/ф "Дорога моя

донечка" (1)
15:30 "Велика різниця"
17:15 "Міжнародний фе/

стиваль гумору
"Юрмала 2010"

19:00 "Розсміши коміка"
20:00 "Подробиці"
20:30 "День народження

Інтера"
23:15 Х/ф "Тяжко бути

мачо" (2)
01:30 "Подробиці"
02:00 Х/ф "Останній на/

каз генерала" (1)
03:25 Д/с "BBC. Діаман/

товий ювілей ко/
ролеви"

04:20 "Знак якості"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Да/

га Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунті/

ком
07:35 Малята/твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті/

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли/
ва сімейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 М/ф "Як козаки на

весіллі гуляли" (1)
10:30 М/ф "Як козаки

сіль купували" (1)
10:45 Крутони
11:15 Єралаш
11:30 Одна за всіх
12:00 Т/с "Хто у домі гос/

подар?" (1)
13:00 Т/с "Моя прекрас/

на няня" (1)
14:55 М/ф "Правдива іс/

торія Червоної
Шапки" (1)

16:25 Королева балу / 2
17:30 Даєш молодь!
18:00 Т/с "Універ" (1)
18:25 Х/ф "Диявол но/

сить Прада" (1)
20:35 Даєш молодь!
21:35 Т/с "Універ" (1)
23:00 Х/ф "28 днів пото/

му" (3)
01:05 Х/ф "Мамусі" (2)
02:35 На добраніч, му/

жики
03:20 До світанку

04:35 Погода
04:40 Факти
05:10 Погода
05:15 Інший футбол
05:40 Козирне життя
06:30 Т/с "Поліцейська

академія"
08:25 ЄвроФуд/2012
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача. Прем'єра

програми
10:30 Квартирне питан/

ня
11:25 Стоп/10
12:25 Провокатор
13:35 Спорт
13:40 Твій рахунок
14:40 Дивитися всім!
15:40 Х/ф "Який батько,

такий і син"
17:45 Максимум в Украї/

ні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Провокатор. Спе/

цвипуск
20:00 Х/ф "Соломон

Кейн"
22:00 Х/ф "Мачете" (2)
00:10 Наша Russia
01:00 Х/ф "Рахунок" (2)
03:10 Т/с "Поліцейська

академія"
04:45 ПроЦікаве
05:00 Світанок

05:25 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:35 Х/ф "Мері Поппінс,
до побачення!" (1)

07:50 "Караоке на Май/

дані"
08:50 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
11:05 Х/ф "Приборкання

норовливого" (1)
13:05 "Неймовірна прав/

да про зірок"
15:55 "Зіркове життя. Ті,

що пішли у 2011.
Залізні леді"

16:55 "Зіркове життя.
Топ / розлучення
2011 року"

18:00 Х/ф "Щастя є" (1)
22:05 "Моя правда. Бід/

на Настя"
23:05 "Моя правда. Іри/

на Алфьорова"
00:10 "Моя правда. Сер/

гій Звєрєв. Без об/
личчя"

01:15 "Детектор брехні"
02:05 Х/ф "Вокзал для

двох" (1)
04:20 Нічний ефір

05:25 Т/с "Курсанти"
07:00 Замок страху
09:00 М/с "Губка Боб /

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Пікнік
13:05 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:05 Скетч/шоу "Красу/

ні"
15:45 Х/ф "Скубі/Ду"
17:35 Х/ф "Кудрявка

Сью"
19:45 Т/с "Бальзаків/

ський вік, або Усі
чоловіки сво..."

00:10 Спортрепортер
00:15 Х/ф "Самурай на

Дикому Заході"
02:20 Т/с "Пліткарка"
03:00 Зона ночі

03:05 Десята муза в
Україні

03:35 Асканія/Нова. Про
що курличуть жу/
равлі...

04:10 Зона ночі
04:15 Десята муза в

Україні
05:05 Зона ночі. Культу/

ра
05:10 Так ніхто не кохав
05:35 Зона ночі. Культу/

ра

05:45 "Ранок на К1"
08:10 М/ф
09:00 М/ф "Пригоди

ведмедиків Гаммі"
10:00 Х/ф "Біле ікло"
12:10 Х/ф "Мій пес Скіп"
14:10 Т/с "Завжди гово/

ри: "Завжди / 5"
19:00 Х/ф "4 таксисти і

собака"
21:10 Х/ф "4 таксисти і

собака / 2"
00:00 "Концерт Ріанни"
01:45 Х/ф "Тріксі" (2)
03:30 "Нічне життя"

06:05 "Легенди бандит/
ського Києва"

07:30 Т/с "Суто англій/
ські вбивства" (1)

09:30 Т/с "Третього не
дано" (1)

11:30 Спецпроект "Вик/
радення"

12:00 "Головний свідок"
13:00 Т/с "Третього не

дано" (1)
15:00 Т/с "Ера стрільця"

19:00 Т/с "Таємниці
слідства / 7" (1)

23:00 "Головний свідок"
23:30 "Свідок". Без ко/

ментарів
00:00 Х/ф "Монах / 2: по/

вернення в Шао/
лінь"

01:45 "Речовий доказ"
03:00 "Агенти впливу"
05:10 "Уроки тітоньки

Сови"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 М/ф "Ну, постри/

вай!"
07:30 Х/ф "Блакитна

хвиля / 2" (1)
10:00 Жінка чемпіона
11:00 Гості на порозі
12:00 Т/с "Чоловік у ме/

ні" (1)
13:00 Х/ф "Дозвольте

тебе поцілува/
ти" (1)

15:00 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Т/с "Підстава" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Підстава" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:40 Футбол. ЄВРО/

2012. Греція / Ро/
сія

23:45 Ток/шоу "Великий
футбол"

01:30 Т/с "Лицар до/
ріг" (2)

02:50 Щиросерде зіз/
нання

03:30 Події

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 Пого/

да
06:10 М/ф 
06:20 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ/

НИЙ
09:00 Смішний та ще

смішніший
09:25 Хто в домі хазяїн?
09:45 Крок до зірок. Єв/

робачення
10:30 Всеукраїнський

конкурс молодих
виконавців
ім. М. Мозгового

11:30 Золотий гусак
11:55 Караоке для дорос/

лих
12:55 Футбол. Чемпіо/

нат Європи/2012.
Чехія / Польща

14:45 Погода
14:50 Ближче до народу
15:25 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Гре/
ція / Росія

17:15 Шеф/кухар
18:05 Погода
18:10 Діловий світ. Тиж/

день
18:45 Погода
18:55 Бенефіс В. Даниль/

ця та В. Моїсеєнка
20:35 Головний аргумент
20:45 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Наше Євро
21:40 Футбол. Чемпіонат

Європи/2012. Пор/
тугалія / Нідерлан/
ди

23:45 Наше Євро

ТРК "ЕРА"
00:15 Погода
00:20 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Трійка, Кено, Мак/

сима
01:25 Підсумки тижня
01:40 Д/ф "Групи під/

тримки: американ/
ський міф"

02:30 Т/с "Сержант Рок/
ка / 2" (2)

04:10 Концертна програ/
ма "Пісня об'єднує
нас"

07:10 Х/ф "Карнавальна
ніч" (1)

08:35 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото/за/

бава"
10:10 Дісней! "Русалонь/

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Кулінарні курси з

Юлією Висоцькою"
11:25 "Велика різниця по/

українськи"
13:10 "Я люблю Украї/

ну / 3"
14:30 "Міняю жінку / 5"
15:50 "Операція "Краса"
17:30 Х/ф "Прощання

слов'янки" (1)
19:30 "ТСН/тиждень"
20:15 "Побий ведучого"
22:30 "Світське життя"
23:30 "ТСН/тиждень"
00:25 Х/ф "Дикуни" (2)
02:30 Х/ф "Поцілунок до/

лі" (1)

04:45 Т/с "Наречений для
Барбі" 

08:30 М/ф "Маша та Вед/

мідь"
08:45 М/ф "Машині каз/

ки"
09:15 М/ф "Маша та Вед/

мідь"
09:30 "Школа доктора Ко/

маровського"
10:05 "Неділя з "Кварта/

лом"
11:05 "Свати біля плити"
11:30 Х/ф "Зойчине ко/

хання" (1)
13:35 Х/ф "Злочинна при/

страсть"
15:35 "День народження

Інтера"
18:00 Х/ф "Любов зі збро/

єю" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Х/ф "Любов зі збро/

єю" 
23:00 "Що? Де? Коли?"
00:15 Х/ф "Вовкодав" (2)
02:05 "Подробиці тижня"
02:50 Д/с "BBC.  Діаман/

товий ювілей коро/
леви" 

03:40 Х/ф "Вовкодав" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята/твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та Стріл/

ка. Пустотлива сі/
мейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 М/ф "Правдива іс/

торія Червоної
Шапки" (1)

11:40 Х/ф "Лікар Ду/
літтл / 4" (1)

13:20 Крутони
13:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)

14:55 Даєш молодь!
15:25 Т/с "Універ" (1)
16:55 Х/ф "Диявол носить

Прада" (1)
19:00 Королева балу / 2
20:00 Даєш молодь!
21:00 Т/с "Універ" (1)
22:55 Х/ф "Вечірка у Ве/

гасі" (2)
00:35 Дурнєв + 1

05:40 Погода
05:45 Факти
06:00 Погода
06:10 М/ф 
06:20 ЄвроФуд/2012
06:45 Квартирне питання
07:35 Дача
08:05 Анекдоти по/укра/

їнськи
08:40 Твій рахунок
09:40 Дивитися всім!
10:40 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:40 Спорт
12:45 Стоп/10
13:45 Х/ф "Який батько,

такий і син"
15:50 "Соломон Кейн".

Художній фільм
17:50 Наша Russia
18:45 Факти тижня з Ок/

саною Соколовою
19:45 Х/ф "Убити Біл/

ла" (2)
21:55 Х/ф "Убити Білла /

2" (2)
00:40 Голі та смішні
01:35 Х/ф "Мачете" (2)
03:20 Інтерактив. Тижне/

вик
03:35 Т/с "Герої / 4"
04:15 ПроЦікаве
04:30 Світанок

05:55 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:05 Х/ф "Мері Поппінс,
до побачення!"(1)

08:45 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:55 "Їмо вдома"
10:05 "Неймовірні історії

кохання"
11:05 "Караоке на Майда/

ні"
12:05 "Куб"
13:40 "Хата на тата"
14:55 Х/ф "Щастя є" (1)
19:00 "Битва екстрасен/

сів"
21:10 Х/ф "Хатня робітни/

ця" (1)
23:10 Х/ф "Танцмайдан/

чик"(1)
01:05 "Неймовірні історії

кохання"
01:55 Х/ф "Я крокую по

Москві" (1)
03:25 Нічний ефір

05:45 Т/с "Курсанти"
06:30 Кліпси
06:50 Домашній лікар
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 М/с "Губка Боб /

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма/

дагаскару"
09:55 ТОП/100
11:10 Хто зверху?
12:55 Пакуй валізи
14:50 Скетч/шоу "Красу/

ні"
15:40 Х/ф "Кудрявка Сью"
17:45 Х/ф "Практична ма/

гія"
20:00 Фабрика зірок. Ук/

раїна / Росія
22:00 Піраньї
23:00 Х/ф "Жага швид/

кості"
00:50 Спортрепортер
00:55 Т/с "Пліткарка"
01:50 Зона ночі
01:55 Богдан Ступка. Жи/

ва легенда
02:40 Зона ночі
02:45 Богдан Ступка. Жи/

ва легенда
03:30 Зона ночі
03:35 Драй/Хмара: ос/

танні сторінки
04:05 Шануйте майстрів

замолоду
04:25 Зона ночі. Культура
04:30 Княгиня Ольга
04:40 Сон Аліни Костома/

рової
05:05 Зона ночі. Культура

05:45 "Ранок на К1"
08:10 М/ф
09:00 М/ф "Пригоди вед/

медиків Гаммі"
10:00 Х/ф "Мій пес Скіп"
12:00 Т/с "Завжди гово/

ри: "Завжди/5"
16:45 "Секрети долі"
17:45 Х/ф "Поліцейський

з Беверлі/Хіллз"
19:50 Х/ф "Ізгой"
22:50 Х/ф "Мільйон років

до нашої ери" (2)
00:50 Х/ф "Тріксі" (2)
02:35 "Концерт Ріанни"
04:05 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит/
ського Києва"

07:25 Т/с "Ера стрільця"
11:30 "Легенди карного

розшуку". Остяк
12:00 "Агенти впливу"
13:00 Д/с "Православні

святі"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства / 7" (1)
19:00 Т/с "Тіло як доказ"
21:00 Т/с "Закон і поря/

док" (2)
23:00 Х/ф "Чума: хроніка

епідемії" (3)
01:00 Х/ф "Другий по/

дих" (2)
03:40 "Речовий доказ"
04:05 "Агенти впливу"
05:10 "Уроки тітоньки Со/

ви"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф "Шалені пере/

гони" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с "Чоловік у ме/

ні" (1)
12:00 Т/с "Підстава" (1)
16:00 Т/с "Контргра" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Контргра" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Ток/шоу "Великий

футбол"
21:40 Футбол. ЄВРО/

2012. Данія / Ні/
меччина

23:45 Ток/шоу "Великий
футбол"

01:30 Т/с "Лицар до/
ріг" (2)

02:50 Щиросерде зізнан/
ня

03:30 Події тижня

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1963 — у космос полетіла Валентина Терешко/
ва, перша в світі жінка/космонавт 
1981 — російського письменника Володимира
Войновича позбавили радянського громадянс/
тва

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1993 — Україна й Росія поділили Чорноморський
флот

НАРОДИЛИСЯ: 

1911 — Віктор Некрасов, російський солдат,
письменник і дисидент
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
Позачергова 20 сесія

РІШЕННЯ № 20/1007
від  05  червня  2012 року            м. Боярка

Про внесення змін до рішення сесії Боярської місь�
кої ради VI скликання від 29.12.2011 року № 15/813
"Про затвердження міського бюджету на 2012 рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України,
рішенням Боярської міської ради VI скликання від
29.12.2011 року № 15/813 "Про затвердження міського
бюджету на 2012 рік", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду
міського бюджету на 2012 рік в межах планових асигнувань, а са/
ме:

зменшити асигнування по КФК 091108 КЕКВ 1172 на 
70 000,00 грн,

збільшити асигнування по КФК 250380 КЕКВ 1320 на 
70 000,00 грн (субвенція з місцевого бюджету районному бюд�
жету на харчування дітей в пришкільних таборах),

зменшити асигнування по КФК 250102 КЕКВ 3000 на 
24 090,00 грн,

збільшити асигнування по КФК 250404 КЕКВ 1134 на 
19 990,00 грн (остаточна оплата за послуги з технічного нагляду
за будівництвом котельні в м. Боярка по вул. 40 років Жовтня, 49,
згідно з додатковою угодою до договору № 12/11 від 04.11.2011
року),

збільшити асигнування по КФК 250404 КЕКВ 1172 на 
4 100,00 грн (міська цільова Програма по роботі з сім'ями, діть�
ми та молоддю на 2012 рік). 

2. Внести зміни до функціональної та економічної струк�
тури видатків спеціального фонду, а саме:

2.1. В межах планових асигнувань: 
зменшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2123 на 

241 473,00 грн (будівництво громадської вбиральні),
зменшити асигнування по КФК 250404 КЕКВ 1171 на 

776 948,00 грн (виготовлення проектів будівництва та реконс�
трукції об'єктів),

збільшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2410 на 
21 162,00 грн (реконструкція мережі вуличного освітлення), 

збільшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2143 на 
150 000,00 грн (реконструкція системи теплопостачання бу�
динку культури за адресою вул. Шевченка, 82),

збільшити асигнування по КФК 180409 КЕКВ 1310 на 
838 007,00 грн (поповнення статутного капіталу КП "Боярка�Во�
доканал" на виготовлення проектів реконструкції та будівництва
об'єктів, що знаходяться на балансі КП "Боярка�Водоканал"),

збільшити асигнування по КФК 070101 КЕКВ 2110 на 
9 252,00 грн (придбання посудомийної машини та насосу для
котельні ДНЗ № 3) з внесенням відповідних змін до додатків 2, 3,
7 "Рішення про затвердження міського бюджету на 2012 рік".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першо/
го заступника міського голови Скочка В. А.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
Позачергова 20 сесія

РІШЕННЯ № 20/1008
від 05 червня  2012 року                              м. Боярка

Про внесення змін до Програми по роботі з
сім'ями, дітьми та молоддю на 2012 рік, затвер�
дженої рішенням 16 сесії Боярської міської ради
VI скликання  від 20.01.2012 р. № 16/833

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", з врахуванням
пропозицій і звернень від об'єднань громадян, пропо�
зицій постійно діючої депутатської комісії з питань ду�
ховності, освіти, культури, молоді та спорту, охорони
здоров'я, материнства і дитинства та постійно діючої
депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, соці�
ально�економічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв'язків, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми по роботі з сім'ями, дітьми
та молоддю на 2012 рік, затвердженої рішенням 16 сесії
Боярської міської ради VI скликання від 20.01.2012 року
№16/828, виклавши Додаток 2 у новій редакції, що дода/
ється.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пос/
тійну депутатську комісію з питань духовності, культури, осві/
ти, охорони здоров'я, фізкультури та спорту та на заступника
міського голови В. М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Згідно:
Секретар ради          Д. І. Паливода

На постійну роботу до КП "БГВУЖКГ" потрібні:
� Електрогазозварювальник 4, 5 розряду � (1); 

� Водії на сміттєвози та самоскиди � (4); 

� Покрівельники рулонних покрівель 4�го розряду � (3); 

� Лісоруби � (2); 

� Електромонтери 4, 5 розряду � (2); 

� Робітник з благоустрою на дільницю вивезення ТПВ � (2); 

� Бухгалтер 1�ої категорії із нарахування заробітної

плати зі знанням програми 1С (в. 8). 

Адреса КП"БГВУЖКГ": 

м. Боярка, вул. Леніна, 30, тел. 4�11�70

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової 21 сесії Боярської міської ради VІ скликання

14 червня 2012 року
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюдже/

ту за І квартал 2012 року.
Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голо�

ви
2. Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ра/

ди від 20.01.2012 року № 16/819 "Затвердження штату і чи/
сельності виконкому міської ради та положень про премію/
вання працівників виконкому та про порядок встановлення
працівникам виконкому надбавки (доплати) за високі досяг/
нення у праці і за виконання особливо важливої роботи у
2012 році".

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голо�
ви

3. Про внесення змін до рішення 15 сесії Боярської міської
ради VI скликання від 29.12.2011 року № 15/813 "Про затвер/
дження міського бюджету на 2012 рік".

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голови
4. Про звільнення від сплати податку на прибуток КП "ІА

"Боярка/Інформ" в 2012 році. 
Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голо�

ви
5. Про договір між Боярською міською радою, її виконав/

чим комітетом та редакцією газети "Боярка/Інформ" про по/
рядок висвітлення в газеті "Боярка/Інформ" інформації про
діяльність Боярської міської ради та виконавчого комітету.

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голо�
ви

6. Про внесення об'єкту нерухомості за адресою вул. Київ/
ська,  26 до переліку об'єктів комунальної власності територі/
альної громади м. Боярка, які підлягають приватизації у 2012
році.

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голо�
ви

7. Про затвердження міської програми зайнятості насе/
лення на 2012 рік.

Доповідач: Дубовецький В. М. � заступник міського голови
з соціальних питань

8. Про організацію літнього оздоровлення дітей, учнівської
та студентської молоді у 2012 році.

Доповідач: Дубовецький В. М. � заступник міського голови
з соціальних питань

9. Про стан благоустрою у м. Боярка.
Доповідач: Давиденко М. І. � заступник міського голови з

комунальних питань
10. Звіт про діяльність комунальних підприємств м. Боярка

за 2011 рік та розгляд планів на 2012 рік. 
Доповідач: Давиденко М. І. � заступник міського голови з

комунальних питань
11. Земельні питання.
Доповідач: Харенко Т. С. � головний спеціаліст із земель�

них питань 
12.  Архітектурні питання.
Доповідач: Романюк А. О. � головний спеціаліст з архітек�

турних питань
13. Різне.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Шановні жителі, в м. Боярці
будуть проведені громадські
слухання щодо будівництва ба�
гатоквартирного житлового бу�
динку по вул. Маяковського, 24.

Відповідно до ч. 3, ст. 21 Закону
України "Про регулювання містобу/
дівної діяльності" та Порядку про/
ведення громадських слухань що/
до врахування громадських інтере/
сів під час розроблення містобудів/
ної документації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 р. №
555, Боярське ЛВУМГ УМГ "Київ/
трансгаз" ДК "Укртрансгаз" опри/
люднює матеріали щодо проекту/
вання та будівництва 9/поверхово/
го 2/під'їздного багатоквартирного
житлового будинку по вул. Маяков/

ського, 24.
Громадські слухання щодо роз/

гляду проектної документації відбу/
дуться 12 липня 2012 року о 15:00.
за адресою: м. Боярка, вул. Щорса,
33, службово/виробничий корпус
Боярського ЛВУМГ.

Маючи на меті покращення жит/
лових умов працівників Боярського
ЛВУМГ УМГ "Київтрансгаз" ДК
"Укртрансгаз" та виконуючи прог/
раму соціального розвитку підпри/
ємств газової галузі, Боярським
ЛВУМГ пропонується розміщення
житлової багатоповерхівки на зе/
мельній ділянці площею 0, 24 га,
яка знаходиться у постійному ко/
ристуванні ДК "Укртрансгаз" на під/
ставі державного акту І/КВ
№ 0033808.

Місце ознайомлення з
містобудівною документаці/
єю / Боярське ЛВУМГ  (м.
Боярка, вул. Маяковського,
49)

Контактний телефон для
отримання більш детальної
інформації та надання пропо/
зицій / 406/32/09, 406/32/04.

Відповідальна особа /
заступник начальника з капі/
тального будівництва Бояр/
ського ЛВУМГ / С.В. Пужай/
ло. 

Строк для ознайомлення /
місяць з дня оприлюднення.

Забезпечує роботу з роз/
гляду пропозицій громад/
ськості / головний архітек/
тор міста / Романюк А.О.
(тел. 04598/41/815)

Техніко�економічні показники по генплану

Техніко�економічні показники
№ п/п Показники Одиниці виміру Величина

1. Будівельний об'єм разом: м3 24247,43
в т.ч.: підвал м3 2193,81

2. Площа забудови м3 789,76
3. Поверховість поверх 9
4. Житлова площа квартир м2 2297,25
5. Площа квартир м2 4480,92
6. Загальна площа м2 5395,33
7. Кількість квартир: шт. 72

в т.ч. 3/кімнатних шт. 18
2/кімнатних шт. 36
1/кімнатних шт. 18

ПОВІДОМЛЕННЯ
№

п/п
Назва

Одиниця
виміру

Кількість

В од.виміру В %

1. Площа відведеної ділянки (перша
черга будівництва) м.кв. 2354,0 100

2. Площа ділянки, що опорядковується м.кв. 2664,0 100
3. Площа забудови м.кв. 790,5 30
4. Площа мощення м.кв. 1097,0 41
5. Площа озеленення м.кв. 776,5 29
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Особливістю цієї книги стало те, що

складається вона не з сухої інформації
про наших земляків / воїнів Великої Віт/
чизняної, а являє собою колективно
створений літопис, в якому і біль втрати,
і радість повернення, і бажання підтри/
мати. А найголовніше / зберегти і донес/
ти до нащадків все те, чого забувати ми
просто не маємо права.

Відтак чи не найважливішим є третій
розділ книги: "Канонада спогадів. Пое/
зія, нариси, оповідання, репортажі". То/
му що то / згусток почуттів, емоцій та
життєвої правди. Миттєвості тієї вже да/
лекої війни, пропущені через серця на/
ших місцевих митців пера, які завдяки
героям книги мають змогу жити і творити
в столітті ХХІ.

Втім, ІІ розділ / "До біографії боярчан /
ветеранів Великої Вітчизняної" / не
менш цінний. Тому що то / пряма мова
живих свідків тих буремно/кривавих мит/
тєвостей нашої спільної історії. Тому ціл/
ком зрозуміле хвилювання мистецтвоз/
навця, заслуженого журналіста України
Ніни Феодосіївни Харчук / ведучої вечо/
ра / коли вона надає слово тим, чиє жит/
тя й стало сторінками цієї нової книги.
Наприклад, фронтовикові й поетові Ми/
колі Мартиновичу Ткаченку, який звер/
нувся до присутніх власними поетични/
ми рядками (деякі з яких і увійшли до но/
вої книги), які не з папірця читав, а з са/
мих глибин серця доносив те, що не за/
будеться вже ніколи… А пісня Володими/
ра Висоцького "На братских могилах не
ставят крестов…" у виконанні корінного
боярчанина 1948 року народження, інже/
нера/пенсіонера й аматора вокального
співу Володимира Боженка змусила по
іншому поглянути на… наше сучасне
життя. 

Своєрідним продовженням виступу
пана Володимира стали пісні Великої

Вітчизняної у виконанні
вокального гурту
ТріоРіо. Піс/
ля якого
/ зов/
с і м

нес/
п о д і /
ване, не
передбачене
сценарієм повер/
нення до нашого сього/
дення. Тому що Ніна Феодосіївна надала
слово пошуковцю Олегові Остапенку. 

Олег Вікторович / член спеціальної по/
шукової групи "Корчагінець" Українсько/
го фонду пошуку "Пам'ять". Її бійці (а,
мабуть, саме так варто називати цих чо/
ловіків) займаються пошуком та перепо/
хованням воїнів, полеглих на фронтах
Великої Вітчизняної. Втім, про роботу
пошукової організації пан Олег розпові/
дає скупо, тому що інше хвилює зараз і
спазмами стискає горло:

/ Нещодавно з нами зв'язалися пошу/

ковці з Білорусі, / схви/
льовано гово/

рить Олег
Вікторо/

вич. /

З'ясу/
в а л о с я ,

що вже де/
кілька років вони

намагалися розшукати
рідних солдата, який загинув в 1941 році
й був похований у братській могилі. В
смертному медальйоні воїна було запи/
сано: "Київський район, с. Будаївка, про/
вулок Кооперативний, 8. Корнейченко
Олександр Олександрович, рік народ/
ження / 1921".

В залі / тиша. В голосі / ледь стримува/
ні сльози. І слова ведучої Ніни Феодосі/
ївни, яка зараз проживає саме за цією
адресою: провулок Кооперативний, 8…

А закінчив свій виступ пан Олег такими
словами:

/ Зараз наша Боярська міська рада і
особисто міський голова Боярки Тарас
Григорович Добрівський докладають
максимум зусиль до того, щоб наш зем/
ляк/боярчанин повернувся додому. Спа/
сибі їм за допомогу. Але я хочу попроси/
ти всіх вас… Попереду / літо, будівниц/
тво, земляні роботи… Якщо ви знайдете
прах загиблих воїнів, будь ласка, пові/
домте нас. Безпосередньо / командира
нашої пошукової групи Володимира Ост/
ролуцького за телефоном 098/440/05/
07. Адже та війна не закінчиться до тих
пір, поки не буде похований останній
солдат.

…Звісно, звучали того дня й слова по/
дяки. На адресу автора/упорядника
збірки Віталія Приймаченка, редактора
видання Ніни Харчук та відповідального
за випуск Валерія Дубовецького. На ад/
ресу Боярської міської ради, коштом
якої видано цю книгу, та міського голови
Тараса Добрівського. На адресу всіх тих,
хто згадував, опрацьовував і писав сто/
рінки цієї книги. На адресу Боярського
краєзнавчого музею (директор / Любов
Кравченко) та Боярської міської органі/
зації інвалідів війни, Збройних Сил та
учасників бойових дій, які надали дійсно
безцінні матеріали. На адресу Володи/
мира Вишняка та Радислава Кокодзея,
які оформлювали "обличчя" цієї книги…
Втім, колективне фото всіх тих, хто без/
посередньо працював над цією книгою,
ви знайдете на першому її розвороті. 

Та важливішим є інше: пам'ять, яка од/
них змушує у своїх спогадах знову й зно/
ву повертатися в ті буремні роки, інших /
братися за перо, щоб не зникли ті спога/
ди і не загубилися, а ще інших / брати до
рук цю книгу і читати, відкриваючи ще
одну / героїчну! / грань біографії рідного
міста.

Григорій Уважний, фото автора

Після захоплення плацдар/
му на Керченському півостро/
ві ми збільшили його на всю
ширину півострова і отрима/

ли наказ підготувати позиції
до оборони. Наша рота отри/
мала завдання йти в розвідку
боєм. О третій годині ночі ми
пішли підготованою сапера/
ми доріжкою до проходу в за/
лізній огорожі. Німці нас на/
чебто не помітили, але як
тільки ми підійшли до прорізу
огорожі, обстріляли з усіх ви/
дів зброї. Почало світати і ми
почали відступати з втратами.
Я зрозумів, що в цю хвилину
відступати не можна, заліг в
невелику воронку і пролежав
в ній до вечора. Коли стемні/
ло, я почав по/пластунськи
повзти до своїх траншей. В
цей час німці почали пускати
освітлювальні ракети, тому в
мене було обмаль часу. Десь
через півгодини я почув голос
бійця Мартинова. З ним ми
повзли, доки не потрапили в
хід сполучення. Ми пішли і
натрапили на дзот, там пере/
кусили. Мартинов попросив
мене,щоб я вистрілив йому в
руку або в ногу / ніякої підоз/
ри не буде, адже ми були в
бою. Він пояснив, що з пер/
ших днів на війні, п'ять разів

був поранений і в нього шес/
теро дітей, яких, як він відчу/
ває, не побачить. Я сказав,
що цього ніколи не зроблю і

нікому ніколи про це прохання
не розповім. Після цього ми
довго проспали в дзоті, а в
другій половині дня прибули в
свою роту. Нас зустрів коман/
дир взводу, і ми доповіли, що
прибули зі зброєю (був суво/
рий наказ, щоб в бою зброю
не залишати навіть поране/
ним). Ротний довго дивився
на нас, а потім сказав: "Ви
пройдете всю війну і залиши/
теся живими, тому що я подав
рапорт, що з роти / з 285 чо/
ловік / вижили лише ви двоє і
один поранений приповз".

Через рік ми випадково зус/
трілися з Мартиновим. Після
шпиталю я був направлений
на 1/й Білоруський фронт під
командуванням генерал/пол/
ковника Чуйкова. На той час я
вже був не автоматником, а
першим номером протитан/
кової гвинтівки ПТР, був нап/
равлений на передову. Поки
стояли в обороні, мене приз/
начили комсоргом роти.

13 січня 1945 р. всіх бійців
забезпечили комплектом
зброї та їжею. Між бійцями
пішла розмова про завтраш/

ній наступ. Мене і весь коман/
дний склад викликали в штаб і
дали інструкції до ведення
бою. Після артпідготовки і
пострілу жовтої ракети ми по/
винні бути готовими до насту/
пу після спалаху зеленої. Обо/
рону супротивника ми прор/
вали. Наступали далі. Недале/
ко від мене і другого номера
ПТР розірвалась міна, котра
осколком поранила мене в но/
гу і легко контузила. Мій по/
мічник Сябер перев'язав мене
і ми пішли до тилового окопу,
адже я поранений не міг до/
нести ПТР і 20 кг патронів. Бі/
ля першого тилового окопу
мій помічник помітив бліндаж.
Він вихопив у мене автомат і
крикнув: "Век!". Звідти вий/
шли п'ятеро здорових німців і
підняли руки. Сябер хотів
розстріляти їх, але я йому не
дозволив, і ми повели полоне/
них до лісу, де знаходився
штаб полку. По дорозі ми зус/
трілися зі зв'язківцями. Один
із них, лейтенант, хотів розс/
тріляти німців, але я йому по/
казав на передову, мовляв,
там стріляють німців. Після

цього полонені стали мені дя/
кувати, подарували годинник,
каблучку з каменем, свої фо/
тографії. У штабі я доповів ма/
йору про зброю і німців. Зняв
каску, яка врятувала мені жит/
тя, і показав глибоку вибоїну
від осколка.

Після цього я був направ/
лений до шпиталю, а потім в
Горький / в танковий учбовий
полк, у групу механіків/водіїв
Т/34. В цей час вийшов указ
про демобілізацію вчителів,
агрономів, медпрацівників,
спеціалістів транспорту, а я
мав освіту помічника маши/
ніста. Якраз закінчилася вій/
на, і я демобілізувався з лав
армії.

Років через 10 я написав
листа до Берліна, в редакцію
центральної газети. Вислав
подаровані мені полоненими
німцями фотографії. Через
деякий час я отримав відпо/
відь від одного з п'ятьох. Він
вислав мені 1200 марок, і на/
писав, що двоє живуть по ін/
ший бік Берлінської стіни, а
доля двох інших йому не відо/
ма.

П.А. Зелений

Волховський фронт (генерал армії К.А.
Мерецков). 19 червня окремим частинам
2/ї ударної армії (генерал А.А. Власов) при
спробі вийти з оточення вдалося зблизити/
ся з передовими частинами 25/ї кавдивізії
59/ї армії, котра наступала назустріч. Че/
рез коридор, який утворився, вдалося ви/
вести із оточення біля 6000 чоловік. На 23
червня площа, яку займала 2/а ударна ар/
мія, скоротилася настільки, що прострілю/
валася артилерією противника по всій гли/
бині, до того / армійський вузол зв'язку
розбитий, керування підрозділами розлад/
нане. Командування фронтом підготувало
зустрічний удар військ 59/ї армії зі сходу, а
2/ї ударної армії / із заходу. На ранок 24
червня намітився невеличкий коридор,
яким вийшли із оточення перші групи бійців
і командирів. Всі вони були вкрай виснаже/
ні. Незабаром німцям вдалося дорогу взя/
ти під контроль. Командування 2/ї армії
розпорядилося всім бійцям виходити з
оточення хто як хоче і як знає. Командарм
генерал А.А. Власов байдуже, не втручаю/
чись, спостерігав за невдалими спробами
офіцерів свого штабу вирватися з оточен/
ня. Вранці 25/го офіцери, котрим вдалося
вийти з оточення, доповіли командуванню
фронту, де вони бачили востаннє генерала
Власова з групою старших офіцерів. Ні
розвідгрупам, ні групам підтримки виявити
генерала Власова в тилу у ворога так і не
вдалося. На 28/е червня із оточення вий/
шло 9322 бійця, не змогли пробитися біля
10 000 чоловік.

Південно/Західний фронт (маршал С.К.
Тимошенко). 22 червня після годинної арт/
підготовки і потужних ударів авіації німецькі
угрупування почали наступ з району Чугує/
ва на Куп'янськ. Користуючись перевагою в
силі, вони прорвали оборону і розвинули
наступ на Куп'янськ. Частини 38/ї армії,
щоб уникнути оточення, поспіхом, вдень,
під артобстрілом форсували річку Оскол,
покинувши всю важку техніку та озброєння.
Командуючий фронтом С.К. Тимошенко
прийняв рішення відвести війська на схід/
ний берег Осколу і створити міцну оборону.
Вимушені припинити наступ, німці почали
перекидати моторизовані частини в Дон/
бас.

70 років тому. Хроніка Великої
Вітчизняної війни.

17 червня � 22 червня 1942 року.

Петро Артемович

Зелений народився 1922

року на Київщині. До вій�

ни отримав спеціальність помічника машиніста. На початку війни Пет�

ро Артемович працював на спорудженні оборонних рубежів на підсту�

пах до Києва. У серпні 1941 року його евакуювали до Харкова, потім

до Казахстану. Як секретар комсомольської організації першим запи�

сався добровольцем на фронт у жовтні 1942. Брав участь у форсуван�

ні Керченської протоки. За свої бойові заслуги  нагороджений ордена�

ми та медалями. 

СПОГАДИ, ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ… ПАМ'ЯТІ!
1 стор.



ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя
¡ÓˇÍ‡

������������������������
9  червня 2012 року 11111111

Вже у вересні відвідувачі
зможуть насолодитися ат/
мосферою риболовлі та по/
лювання, що буде царювати
на двох поверхах "Дальнього
кордону". А що найцікавіше,
солодку оголену парочку, яка

вже декілька років зустрічає
відвідувачів закладу… скоро
одягнуть. А в що саме, ми

зможемо дізнатися вже неза/
баром!

Олександра Дзиґа

Ігрове поле судоку –
це квадрат 9x9, який по�
ділений на  9  невеликих
квадратів 3x3.  Частина
клітинок у судоку за�
повнена  цифрами. Чим
менше цифр заповнено –
тим складніша гра.

У судоку всього одне
правило. Порожні клі�
тинки слід заповнити
так, щоб у кожному ряд�
ку, стовпчику і квадраті
числа від 1 до 9 зустрі�
чалися лише один раз.

Правила 
гриССууддооккуу

У попередньому числі нашої
газети ми анонсували, що в цен/
трі творчості молоді "Оберіг"

відбудеться презентація збірки
поезій "Для чого люди

на землі?" представ/
ниці Боярського
Мистецького Братс/
тва Любові Осіпенко.

З огляду на кількість по/
зитивних відгуків, які надій/

шли від тих, хто завітав на
творчий вечір, захід справді
видався по/особливому ду/
шевний та зворушливий. Та й

хіба могло бути інакше. Адже
для цього були всі необхідні
святкові інгредієнти: тепла та
відверта, справжня жіноча пое/
зія, приправлена смачним укра/
їнським гумором, виступи чис/
ленних гостей / друзів поетеси,
схвальні відгуки шанувальників
українського слова та добра
порція пісень, а ще море усмі/
шок та квітів. 

Назву презентована книжка
має досить філософську / "Для

чого люди на землі?.." і склада/
ється з п'яти розділів: "Кольори
життя", "Сповідь", "Немає ліків
від любові", "Гумористичний
вернісаж" та "Букет найкращих
побажань". Відкриває збірку твір
під назвою "Як пишуться вірші".
Саме з нього почала господиня,
яка ніби впустила усіх присутніх
на презентації гостей до своєї
творчої кухні. Тому дуже органіч/
но сприймалася величезна…
каструля, куди за рецептом до/
давалися найкращі думки, щед/
ра порція позитиву, пара при/
горщей сміху. І ось він результат /
на великій таці поміж троянд та
калини / свіженька, вже третя
книжка авторки.

То вже ж таки: для чого люди
на землі? Раджу знайти свою
відповідь на це запитання, і не
тільки, у віршах Любові Осіпен/
ко…

Світлана Кудрик
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11 червня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

в Боярському краєзнавчому музеї відбудеться
презентація виставки "Фізична культура, спорт та
здоровий спосіб життя у побуті жителів Києво!
Святошинського району", присвяченої "ЄВРО!
2012". Організатори експозиції стверджують, що
гості виставки можуть дізнатися чимало цікавої
інформації про спортивне життя свого регіону. З
експозиційними матеріалами можна буде
ознайомитися протягом всього літа. 

Час Назва

15�30 "Роби ноги�2" (мультфільм)

17�10
"Подорож�2: Таємничий острів

(фентезі)

19�00
Футбол. Чемпіонат Європи � Група D

Франція � Англія 

21�45
Футбол. Чемпіонат Європи � Група D

Україна � Швеція 

Час Назва

12�30
"Мавпочки у космосі: Удар у

відповідь" (мультфільм)

13�50
"Хмарно, можливі опади у вигляді

фрикадельок" (мультфільм)

15�20
"Кішки проти собак: Помста Кітті

Галор" (комедія)

16�40 "Джон Картер" (фентезі)

19�00 Футбол. Чемпіонат Європи � Група С

Іспанія � Італія

21�45
Футбол. Чемпіонат Європи � Група С

Ірландія � Хорватія 

Бронювання квитків  у кінозалі: 097�033�86�87; 063�594�84�33

Що? Де? Коли?
Багато хто помітив, що

ресторанчик, який знахо�
диться на межі Петрівсько�
го та Боярки, змінив свою
назву. Колишня "Торба"
стала  "Дальнім кордо�
ном". Як повідомив пред�
ставник закладу, наразі
змінюється і його інтер'єр.
Тут пропонують відвідува�
чам й   оновлене меню. Те�
пер перевага надається
національним стравам. А в
тому, що готують їх тут не�
перевершено, ви можете
переконатися сім днів на
тиждень.

Ресторатор
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Газета “Боярка�Інформ”

1
МІСЯЦЬ �

4 ГРН

3
МІСЯЦІ �

12 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

24 ГРН

Інгредієнти
Для заливки:
� Сметана 300 г
� Пудра цукрова 75 г
� Цукор ванільний
� Борошно пшеничне 30 г
� Крохмаль 30 г
� Полуниця 400 г
Для тіста:
� Борошно пшеничне 200 г
� Масло вершкове 100 г
� Вода 4 ст. л.
� Цукор 2 ст. л.
� Цукор ванільний
� Цедра 1/2 лимона

Спосіб приготування
Приготуй тісто: у 200 г бо�
рошна додай 100 г масла,
цукор, ванільний цукор,
цедру лимона, 4 столові

ложки холодної води або
молока, заміси тісто.
Тісто розкачай, виклади
в форму, наколи видел�
кою і постав в холодиль�
ник.
Для заливки змішай 300 г
сметани з трьома столо�
вими ложками цукру (75 г),

додай по столовій ложці
(по 30 грам) крохмалю і
борошна, серцевину ва�
нільного стручка або паке�
тик ванільного цукру.

номераРецепт 
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З другого півріччя передплатна ціна зменшена

Презентація  

10 червня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

13 червня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30 "Вгору" (мультфільм)

17�10 "Володар стихій" (фентезі)

19�00
Футбол. Чемпіонат Європи � Група В 

Данія � Португалія

21�45
Футбол. Чемпіонат Європи � Група В

Голандія � Німеччина

14 червня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Мавпочки у космосі: Удар у

відповідь" (мультфільм)

17�00 "Хроніки Нарнії" (фентезі)

19�00
Футбол. Чемпіонат Європи � Група С

Італія  � Хорватія  

21�45
Футбол. Чемпіонат Європи � Група С

Іспанія � Ірландія

Час Назва

15�30 "Курчатко  Ципа" (мультфільм)

17�00 "Хранитель часу"  (пригоди)

19�20 "Джон Картер" (фентезі)

21�45
Футбол. Чемпіонат Європи � Група A

Польща � Росія

12 червня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

9 червня 
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ОВЕН
Для вас найголовнішою сферою життя буде
сім'я. Спробуйте отримати максимум задово/
лення від сталих стосунків. Ваш супутник буде
проявляти багато тепла і ніжності. Але не вар/
то звертати увагу на прикрі дрібниці, конфлік/
ти можуть виникати на порожньому місці, і
провокувати будете їх саме ви!

ТІЛЕЦЬ
Це досить напружений час. Доведеться тур/
буватися про налагодження контактів. Крім
надзвичайно великої кількості зустрічей і пе/
ревантажень на роботі, ймовірні і клопоти,
пов'язані з організаційними заходами. Чарівні
й енергійні Тільці зможуть швидко та своєчас/
но орієнтуватися в різноманітних ситуаціях. 

БЛИЗНЮКИ
На перше місце вийдуть фінансові питання,
ви з жахом зрозумієте, що вам катастрофічно
не вистачає грошей. Близнюкам доведеться
вирішувати проблеми минулого місяця. По/
милки минулого змусять повернутися до них і
багато чого змінити. Фінансова сфера поміт/
но пожвавиться у другій і третій декадах міся/
ця.

РАК
Прекрасний час для самореалізації. І нехай
всі навколо насолоджуються відпочинком,
вам же доведеться багато працювати. І неза/
баром вас порадують результати вашої діяль/
ності. Успіхи чекатимуть на тих, хто має закор/
донні зв'язки. У багатьох Раків з'являться дум/
ки почати нове життя за межами рідної країни.

ЛЕВ
Працьовитий Лев може звернути гори і зали/
шити далеко позаду менш щасливих конку/
рентів. Можливі цікаві пропозиції з приводу
нової роботи, підтримка друзів або високих
осіб. "Ложкою дьогтю" в червні можуть стати
складні стосунки з кимось із партнерів або
конкурентів, яким виявиться не до душі зрос/
тання активності Лева. А ось із фінансами
проблем не передбачається. 

ДІВА
Діви пов'язують свої надії із закордонними ка/
піталами і стрімко йдуть до заповітної мети.
Досягти її вдасться, якщо не в цьому місяці, то
трохи пізніше. Можуть нагадати про себе ста/
рі юридичні проблеми. У цей час також мож/
ливі зміни, як в професійному, так і в особис/
тому житті.

ТЕРЕЗИ
Терези дуже розумно підходять до вирішення
будь/яких проблем. Справи будуть займати
дуже багато часу. З'являться чудові шанси по/
ліпшити свої професійні позиції і розібратися
з борговими зобов'язаннями. У вас є всі шан/
си досягти успіху.

СКОРПІОН
Можливі кардинальні зміни, наприклад, роз/
ширення бізнесу, переїзд у новий офіс або ка/
пітальний ремонт старого. Є шанси укласти
вдалі контракти з представниками іноземних
компаній, які запропонують досить вигідні
умови співпраці. Багато Скорпіонів отрима/
ють певні кошти від продажу нерухомості або
їм повернуть старі борги.

СТРІЛЕЦЬ
Більшість представників цього знаку зосере/
дять свої зусилля на особистому житті і ро/
мантичних стосунках, які будуть розвиватися
воістину за шекспірівськими сюжетами. Под/
ружжя зі стажем знову приступлять до бойо/
вих дій. Тому краще поїхати разом відпочити,
проблем буде значно менше. Енергетичний
потенціал Стрільця залишає бажати кращого. 

КОЗЕРІГ
Ви впритул займетеся робочими обов'язка/
ми. Остерігайтеся інтриг. Хтось запропонує
руку допомоги, і її варто прийняти. Ви продов/
жите працювати і розвивати свою справу, тим
більше, що ближче до кінця місяця цілком ре/
альна несподівана допомога. Багатьом Козе/
рогам "світить" особлива удача, можливі нес/
подівані подарунки долі і містична удача у
всьому, що пов'язано з фінансами. 

ВОДОЛІЙ
Друга декада червня виявиться малорезуль/
тативною для професійної діяльності. Можли/
ві затримки в справах, проблеми з колегами.
Але все ж справи зрушаться з мертвої точки.
Зміни, які стануться сміливо можна оцінити як
позитивні. У червні майже всі інтереси Водолі/
їв будуть зосереджені на особистому житті. У
закоханих в цей час стосунки розвиватимуть/
ся бурхливо і романтично.

РИБИ
Ви будете налаштовані на самотність. Та це
зовсім не означає, що ви впадете в апатію чи
депресію. Просто ви трохи втомилися від шу/
му мегаполісу і хочете побути в тиші. Рибам
радять плисти за течією. Намагайтеся не вла/
зити в якісь конфліктні ситуації, не брати всю
ініціативу в свої руки. Цей час ви повинні
присвятити відпочинку.

ГОРОСКОП
9 червня � 22 червня 

Початок наступного тижня обіцяє бути сонячним та теп�
лим. Так, 11 та 12 червня температура повітря прогріється
до +17 � +18 вночі та до +28 вдень. 13 червня ясним буде
лише ранок, а ось вже вдень синоптики обіцяють дощ,
щоправда, теплий. Температура досягне позначки +31.
Наступні три дні, починаючи з четверга, 14 червня, особ�
ливих погодних коливань не очікують: пройдуть невеликі
дощі та короткочасні грози. Температура вночі сягатиме
+17, а вдень коливатиметься від +28 до +31. Треті вихідні
літа будуть не грозовими, але дещо похмурими та дощо�
вими. Вночі теплішатиме � до +19 градусів, вдень стовпчик
термометра сягатиме стабільних +30.

Протягом трьох місяців весни шпальти нашої газети прик�

рашали світлини, які об'єктивами своїх фотоапаратів влови�

ли читачі  "Боярка�Інформ". Закінчилася весна � завершився

і наш фотоконкурс під назвою "Миттєвості весни". Саме вони

надихали наших фотолюбителів шукати цікаві ракурси, аби

зробити яскраву фотографію весняної квітки, вкритого білим

цвітом куща, неповторного краєвиду.   Провівши голосування

серед співробітників та гостей редакції "Боярка�Інформ", ми

визначили переможця. Найбільше голосів здобула учасниця

фотоконкурсу Ольга Новак! 

Тож вітаємо її з перемогою та зичимо нових творчих злетів!

* * *
Газета "Боярка�інформ" оголошує новий фотоконкурс під

назвою "Дитячі усмішки". Під час літніх канікул ми будемо

раді бачити на шпальтах нашої газети щирі дитячі усмішки

маленьких жителів нашого міста. На учасників конкурсу вже

традиційно чекають подарунки. Свої фотографії учасники

конкурсу можуть надсилати на електронну адресу газети:

boyarka�inform@ukr.net. 

Першим нашим учасником став маленький Павло. Юний

футболіст особливо влітку дуже багато часу проводить на

футбольному полі. Саме такий приклад подає йому його

батько � гравець футбольної команди "Стара Боярка". Отже,

літо попереду, а сім'я футболістів вже готова здобувати нові

перемоги!
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Фотоконкурс

11112222

ДИТЯЧІ УСМІШКИ

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку (ЯД № 297558), виданий Києво�Святошинським

відділом земельних ресурсів від 05.02.2011 р. на ім’я Абрамової Любові Олександрівни, вважати не дійсним.

ФАБРИКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА
"ЭРГОПАК"

объявляет о вакансиях:
• Персональный ассистент руководителя �

со знанием английского языка;
• Менеджер по персоналу (рекрутер);
• Бухгалтер по заработной плате;
• Дизайнер упаковки и полиграфической

продукции.

Адрес: Боярка, ул. 40!летия

Октября, 36 (бывший завод"Искра")

Тел.: 46�882
e�mail: hr@ergopack.ua

• М/Ж, 30� 45 лет;
• высшее образование (экономика, бухгалтерский учет,

финансы);
• опыт работы финансовым директором в FMCG компаниях с

собственным производством, филиальной сетью по Украине
и экспортными продажами от 5�ти лет ОБЯЗАТЕЛЕН
(кандидаты из других отраслей не рассматриваются);

• опыт оформления операций экспорт�импорт;
• отличное знание стандартов бухгалтерского и налогового

учета Украины;
• знание МСФО, опыт прохождения международного аудита и

сотрудничества с аудиторами "большой четверки" �
обязателен;

• знание АССА, GAAP � будет преимуществом;
• опыт работы в компаниях с внедренной интегрированной

системой управления качеством ISO, включая опыт
прохождения проверок независимыми аудиторами ISO;

• знание английского языка на уровне переговоров с
инвесторами и международными аудиторами � обязательно;

• опыт постановки системы управленческого учета и
отчетности на базе 1С 7 и 1С 8, включая опыт постановки
технических заданий для внедрения программных продуктов;

• опыт работы с банками, инвесторами по кредитованию;
• опыт управления персоналом бухгалтерии и финансового

отдела, включая опыт удаленного управления.
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Погода

ВЕСІЛЬНА ЗДОБА
Шишки та короваї

Смачно та доступно!
Телефон 063!942!52!42

ФАБРИКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА 
"ЭРГОПАК" ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЗИЦИЮ
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO))

Адрес: Боярка, ул. 40-летия Октября, 36 (бывший завод "Искра")
Тел.: 46-882 e-mail:hr@ergopack.ua

Требования:

З 17 по 19 червня включно
Місячний календар радить
городникам поливати та під/
кормлювати рослини. А ось
вже 20 та 21 червня можна
висівати насіння огірків для
вирощування у відкритому
ґрунті, висаджувати розсади
томатів, перцю та баклажа/
нів. У відкритий грунт цими
днями радять також висад/
жувати білокачанну капусту,
цибулю, шпинат, петрушку,
горох, боби, зернові та ща/
вель. Посадка розсади пізніх
сортів капусти та картоплі,
що призначені для довгого
зберігання. А ось час з 21 по
24 червня вважається не
плодовитим. За Місячним
календарем краще нічого не
садити та не сіяти, а лише
займатися удобренням та
прибиранням саду та городу.
24, 25 та 26 червня краще пе/
ресаджувати декоративні
рослини та квіти. Також в ці
дні буде успішною пересадка
домашніх рослин.    

Підготувала 
Олександра Дзиґа 


