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ПОРУШНИКИ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЮ ПІД 

ПИЛЬНИМ ОКОМ ВІДЕОКАМЕР

2 стор.

МРІЇ

МАЙБУТНЬОГО 

3 стор. 4 стор.

Напередодні профе�

сійного свята, при�

ємна несподіванка

чекала на медичних

працівників Київської

обласної дитячої лі�

карні, що знаходиться в Боярці. Зранку їх зустрічали біля

воріт медичної установи з музикою та квітами. 

Заступник голови Київської облдержадміністрації Тетяна

Подашевська, представники районної та міської влади,

зокрема міський голова Боярки Тарас Добрівський, вруча�

ють здивованим медикам квіти � сюрприз цілком вдався.

Але виявляється, що квіти та музика � це ще не все.

13 ЧЕРВНЯ 

3 стор.

ІНІЦІАТИВА МОЛОДИХ �
ДОБРІ СПРАВИ

Молодість � неповторна та відповідальна пора, коли

людина вступає у самостійне життя, ухвалює свої пер�

ші власні рішення. Це час становлення, професійного

вибору, час кохання та мрій, час планування майбут�

нього.

Це той рубіж, коли кожна маленька перемога стає за�

порукою великого життєвого успіху, а кожен крок, на�

віть і незначний на перший погляд, веде до окресленої

вершини.

Молодість � фундамент усього майбутнього життя, то�

му важливо використати всі переваги цієї прекрасної

пори: навчайтеся, працюйте над собою, досягайте ус�

піхів, кохайте й обов'язково перемагайте! Любіть

свою країну, будьте справедливими та впевненими у

своїх силах.

Сучасні й освічені, ви � сьогодення нашої країни і її

майбутнє. Ваша невичерпна енергія і завзяття, опти�

мізм і наполегливість знаходять втілення у бізнесі та

виробництві, науці, спорті, мистецтві, громадській та

політичній діяльності.

Сердечно бажаю усім завжди бути вірними своїм пере�

конанням, міцного здоров'я, успіхів у навчанні і робо�

ті, творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб вті�

лити в життя все, до чого ви прагнете! Пам'ятайте: мо�

лодість � не вік, молодість � це стан душі. Залишайте�

ся молодими!

Народний депутат України 

Петро Мельник 

Хронограф

На останній сесії Боярської міськради було

затверджено міську програму зайнятості на�

селення на 2012�2013 роки, головною метою

якої є створення необхідних економічних, ор�

ганізаційних та соціальних умов для забезпе�

чення продуктивної зайнятості жителів міста і

не тільки. 

� Цей документ покликаний сприяти підви�

щенню трудового потенціалу міста, � розпові�

дає заступник міського голови Валерій Дубо�

вецький. � Серед пріоритетних завдань прог�

рами � сприяння у працевлаштуванні незайня�

того населення.  Так, в наших намірах ство�

рення спільно з КП "ІА "Боярка�інформ" єдиної

міської бази вакансій та резюме. Роботодавці

зможуть направляти оголошення про вільні ва�

кансії на електронну адресу КП "ІА "Боярка�ін�

форм", які одразу ж будуть розміщенні на офі�

ційному сайті міста. В такий же спосіб особи,

які шукають роботу, зможуть розмістити на

сайті і свої резюме. Тож закликаю роботодав�

ців та тих, хто шукає роботу, надсилати оголо�

шення на електронну адресу підприємства:

boyarka�inform@ukr.net. 

Офіційний сайт Боярської міської ради: 

boyarka�inform.com. 

На часі

Усіх, хто молодий за віком, душею і тілом, 
щиро вітаю з Днем молоді!

14 червня відбулося засідання ХХІ сесії Боярської

міської ради, яке вів секретар міськради Дмитро Па�

ливода. Серед ключових пунктів порядку денного �

питання бюджетні. Так, було затверджено звіт про ви�

конання міського бюджету за І квартал 2012 року, а

також внесено зміни до головного фінансового доку�

мента міста. В цьому році Боярка має отримати  суб�

венційні кошти на реконструкцію мережі вуличного

освітлення. 

Крім того, представники депутатського корпусу

заслухали питання щодо організації літнього оздо�

ровлення дітей, учнівської й студенської молоді та про

стан благоустрою міста. 

Депутати також розглянули низку земельних питань,

які є важливими для боярчан та розвитку громади. 

На сесії було затверджено й ще один важливий для

міста та його жителів документ � міську програму зай�

нятості населення на 2012 рік.

МІСТО ОТРИМАЄ КОШТИ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

ДЕНЬ МОЛОДІ

СВЯТКУЄМО РАЗОМ
Щиро вітаю вас із прекрасним

святом � Днем молоді! Я пере�

конаний, що молодість � це

характеристика не вікова, а

особистісна. У цей день прий�

міть найщиріші побажання

міцного здоров'я, щастя і лю�

бові, творчої наснаги та неви�

черпної енергії для здійснен�

ня усіх ваших прагнень, заду�

мів і мрій.

Бути молодим, означає бути

незалежним, неупередже�

ним, безстрашним, вірити в

свої сили і знати, що немає ні�

чого неосяжного. Бажаю кож�

ному з вас реалізуватися у

цьому житті, не забуваючи

про своє коріння і дбаючи про

наш спільний дім � наше рідне

місто, та нашу державу.  Мо�

лодість � це пора розкриття

можливостей для творчого

пошуку та нових перемог. 

Бажаю вам якомога довше

зберігати в душі відчуття мо�

лодості та прагнення долати

нові вершини. 

Міський голова Боярки 

Тарас Добрівський 

У МІСТІ БУДЕ СТВОРЕНО ЄДИНУ БАЗУ ВАКАНСІЙ ТА РЕЗЮМЕ 

24 червня усіх на святкування запрошує Боярка. 

9:00, стадіон "Зеніт" � фінал кубка міського голови з

футболу.

10:00, спорт�бар "Каток" � зустріч  з волейболу між

збірними командами депутатів Боярської та Вишнівської

міських рад.

11:00, Парк Перемоги � спортивно�масові заходи:

волейбол, настільний теніс, дартс, бадмінтон, новус,

армреслінг, показові виступи спортсменів.

17:00 � офіційне відкриття свята.

18:00 � концертна програма, естрадні вокалісти,

хореографічні колективи, Кубок молоді з КВК, гурт

"Заворожені"+ святкова дискотека.

Свято відбувається за підтримки Боярської міської ради

та народного депутата України Петра Мельника.
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Тут  їх гостинно вітали: госпо�
дар � народний депутат, ректор
університету Петро Мельник, на�
родний артист України, депутат
Київоблради, ректор КНУКіМ Ми�
хайло Поплавський, голова Києво�
Святошинської райради Володи�
мир Луцюк, заступник голови Киє�
во�Святошинської РДА Анатолій
Іскоростенський, головний лікар
Боярської ЦРЛ Віталій Кравченко,
заступник міського голови Боярки

Валерій Дубовець�
кий. 

Усі почесні гості
свята привітали його
винуватців. 

На правах господа�
ря першим узяв сло�
во народний депутат,
ректор Національно�
го університету по�
даткової служби Ук�
раїни Петро Мель�
ник. Він привітав усіх
із вагомим здобут�
ком. 

� За результатами
офіційних досліджень Київська об�
ласть нині посідає у країні перше
місце, хоча донедавна була на
24�му. І в цьому � чимала заслуга
медиків і Києво�Святошинського
району, й Боярки зокрема. "Го�
ловне те, що ми з вами разом у
нашій системі районної охорони
здоров'я минулого року реалізу�
вали проект на 53 млн. грн. Ме�
дичні заклади району отримали
нове обладнання. Та без підтрим�
ки Президента Віктора Янукови�
ча, прем'єр�міністра Миколи Аза�
рова, губернатора Київської об�
ласті Анатолія Присяжнюка, нам
цього не вдалося б зробити. Хай
Господь допомагає вам. І щоб
люди завжди були вам вдячні за

вашу працю. Ви � щасливі люди, бо
даруєте добро на нашій землі, �
наголосив Петро Володимирович.  

Від народного депутата медичні
працівники Боярки та Білогородки
також отримали подяки. 

Грамоти від міського голови
Боярки Тараса Добрівського та
найщиріші слова привітання  ме�
дичним працівникам також пере�
дав заступник міського голови
Валерій Дубовецький. Він приві�
тав усіх присутніх медичних пра�
цівників із професійним святом та
побажав їм усіх людських гараз�
дів, родинного затишку та благо�
получчя.

19 червня відбулося за�
сідання постійної комісії
К и є в о � С в я т о ш и н с ь к о ї
райдержадміністрації з
питань техногенно�еколо�
гічної безпеки та надзви�
чайних ситуацій. Її провів
начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільної оборони РДА Ва�
лентин Шульга. На роз�
гляд комісії було винесено
ряд питань, зокрема про
протипожежний стан на�
селених пунктів району та
виконання заходів щодо
протидії масовим поже�
жам лісів, торфовищ та
сільгоспугідь під час по�
жежонебезпечного періо�
ду.

Представник районного
відділу ГУ Держтехногенбез�
пеки повідомив, що нині ситу�
ація спокійна. Лісових пожеж
до цього часу вдавалося уни�
кати.

"Сподіваємося, що так буде
і надалі", � наголосив началь�
ник РУ ГУ МНС України в Київ�
ській області Володимир Ма�
ловік. І, користуючись наго�
дою, висловив вдячність за
допомогу присутньому ди�

ректору КП "Боярка�Водока�
нал" Володимиру Павлусю.
Виявляється, що в багатьох
населених пунктах, а особли�
во в Ходосівці та Софіївській
Борщагівці, пожежники не
мають змоги набирати воду
за допомогою гідрантів, ос�
кільки переважна більшість їх
просто не працює. "І тільки в
Боярці до цього питання пі�
дійшли системно. І на сьогод�
ні переважна більшість гід�
рантів працює", � наголосив
доповідач. 

Ще одне дуже важливе пи�
тання стосувалося профілак�
тики виробничого травматиз�
му. Доповідачка � начальник
відділу виконавчої дирекції
фонду соцстрахування від не�
щасних випадків на вироб�
ництві Лідія Курило проаналі�
зувала статистику випадків
травматизму. І зауважила, що
саме на великих підприємс�
твах частіше трапляються не�
щасні випадки. "І щоб уникати
цього, у центрі уваги має бути
елементарне � увага до люди�
ни", � наголосила Лідія Андрі�
ївна, звертаючись до запро�
шених представників підпри�
ємств. 

Нещодавно наші медики свят�
кували своє професійне свято �
День медичного працівника. І ми
хочемо через міську газету "Бо�
ярка�Інформ" висловити слова
щирої вдячності нашому дільнич�
ному терапевту Валентині Олек�
сіївні Барабаш. Вона � лікар від
Бога. Дуже досвідчений лікар з

добрим та чуйним серцем. А це в
професії лікаря, мабуть, найго�
ловніше. 

Валентина Олексіївна � нев�
томна трудівниця, вона не лише
лікує наші недуги. Вона завжди
знаходить добре слово для нас,
пенсіонерів, хоча і сама вже на
пенсії. Поговориш із нею � і наче

на душі світлішає. Сама вона ду�
же світла та мудра людина, яка
заряджає нас своїм оптимізмом.

Дорога Валентино Олексіївно!
Прийміть наші найщиріші вітання
зі святом. Зичимо Вам міцного
здоров'я та радості на довгі роки.

З глибокою повагою, 
пенсіонерки 

Ольга Трохимівна Нижник та
Антоніна Марківна Петрушник

Вже традиційно ме�

дичні працівники Києво�Свя�

тошинського району і, зокре�

ма, нашої Боярки, відзначили

своє професійне свято у Наці�

ональному університеті по�

даткової служби України. 
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Станом на 1 червня насе�
лення міста заборгувало під�
приємству за водопостачання
та водовідведення 1 млн. 804
тис. грн. Це змушує КП "Бо�
ярка�Водоканал" вживати ра�
дикальні заходи. Так вже роз�
почато обмеження послуг во�
довідведення з використан�
ням системи "СПРУТ" щодо
злісних неплатників. Для то�
го, щоб зробити це, працівни�
кам КП не обов'язково пот�
рапляти до помешкання бор�
жника. 

Тож якщо ваш борг за воду
"зашкалює", краще не ризику�
вати, користуючись неоплаче�

ною водою, бо вона може по�
вернутися до вас у квартиру
разом з усім тим, що ви нею
змивали.

� У той же час ми дуже вдячні
добросовісним платникам, �
наголошує директор КП "Бо�
ярка�Водоканал" Володимир
Павлусь. � Але деякі громадя�
ни вважають за можливе ко�
ристуватися водою та каналі�
зацією, не сплачуючи за це.
Тим часом підприємству дуже
нелегко забезпечувати місто
якісними послугами через те,
що боржники не поспішають
оплатити свої рахунки.

Шановні жителі Боярки! КП
"Боярка�Водоканал" закли�
кає всіх користувачів води
вчасно розраховуватися за
надані послуги. Інакше, після
отримання попередження,
ви можете залишитися без
водовідведення.
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Від душі

Про що пишуть

Оголошення

Цифри номера

Сім'ям, які не віддають до інтернату дітей з
недоліками психічного розвитку, зараз випла�
чують вдесятеро більші суми.  Такі новації вве�
денні на виконання соціальних ініціатив Прези�
дента України. Більш ніж 9 тисяч українців ма�
ють психічні розлади, а 8 тисяч із них знахо�
дяться в інтернатах. За для того, щоб поверну�
ти цих людей в сім'ї, виплати опікунам зросли з
109 до 1098 гривень.

2882гривень стано�
вить середньомі�

сячна заробітна плата в сто�
личній області, яка у 2,7 рази
вище за прожитковий мінімум
(1073 гривень).

16млрд гривень сягнув
загальний об'єм інвес�

тицій у Київську область. Ці
кошти були направлені на ре�
алізацію 500 інвестиційних
проектів.

Про це недобросо�
вісних споживачів води по�
переджає адміністрація

КП "Боярка�Водоканал". 

Як повідомили представ�
ники громадського форму�
вання "Боярська Варта", в
місті вже працює система ві�
деонагляду, яка дозволяє ви�
явити порушників правил
благоустрою. Зокрема, під
пильним оком камер знахо�
дяться сміттєві майданчики.
Відтак завдяки відеозапису
можна буде встановити осо�
бу порушника. Нагадуємо,
що нехтування правилами
благоустрою, відповідно
ст. 152 Адміністративного
кодексу України, може кош�
тувати від 350 до 1700 гри�
вень. Такий розмір штрафних
санкцій визначено законо�
давством. 

Порушниками також вважа�
ються ті особи, які залишають
пакунки з непотребом та інші
вже непотрібні речі на
контейнерних майданчиках, не
уклавши  угоди з КП "БГУЖКГ"
на вивезення сміття. 

Нещодавно представники
міського громадського фор�
мування затримали "на гаря�
чому" двох жительок міста, які

вирішили вивезти на сміттє�
вий майданчик непотрібні ре�
чі. Ніяких угод на вивезення
сміття жінки раніше не уклада�
ли,  на зауваження вартівців
відреагували критично. 

Наразі ж порушниці мають
сплатити штраф… 

� Можливо, саме в такий
спосіб ми зможемо виховати
свідомих жителів нашого міста,
які поважатимуть працю інших,
дбатимуть про чистоту свого
міста та дотримуватимуться
елементарних правил з благо�
устрою, � зазначають пред�
ставники громадського фор�
мування "Боярська Варта". 

Інф. "Боярка�Інформ"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 травня 2012 року

№ 44/2

Про встановлення вартості технічних умов на встанов�
лення лічильника води та підключення до водопровідної та
каналізаційної мережі в м. Боярка.

Розглянувши звернення КП "Боярка�Водоканал" від
27.04.2012 р. № 251 про встановлення вартості технічних
умов на встановлення лічильника води та підключення до
водопровідної та каналізаційної мережі в м. Боярка, врахо�
вуючи розрахунок економічно обгрунтованих планових
витрат на надання житлово�комунальних послуг, відповід�
но до Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ В И Р І Ш И В:

1. Встановити вартість технічних умов на встановлення лічиль�
ника води для населення у сумі 101грн 79 коп.

2. Встановити вартість підключення до водопровідної та кана�
лізаційної мережі для населення у сумі 419 грн 00коп. 

3. Встановити вартість підключення до водопровідної каналі�
заційної мережі та встановлення лічильника для підприємств у
сумі 419 грн 00 коп. 

4. Директору КП "Боярка�Водоканал" Павлусю В. І. оприлюд�
нити це рішення в засобах масової інформації.

5. Рішення набуває чинності через 15 днів із дня його офіційно�
го оприлюдненя в друкованих засобах масової інформації.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Інформація про отримання доз�
волу на викиди забруднюючих ре�
човин в атмосферне повітря для оз�
найомлення з нею громадськості 

Опис промислового об'єкта: 
Товариство з обмеженою відпові�

дальністю "Газовик"
Розташований: Київська обл., м. Бо�

ярка, вул. Магістральна, 11.
Керівник � Гавриш Юрій Вікторович.
Тел.: (044) 239�13�00.
Розробник проектних матеріалів: 
Мале приватне підприємство

"Знак".
Тел. (04572) 6�50�59.
Спеціалізація підприємства: роз�

дрібна торгівля пальним (газом про�
пан�бутан).

Підприємство має: 6 джерел вики�
дів, з яких в атмосферу надходять чо�
тири забруднюючих речовини. За ре�
зультатами розрахунків розсіювання
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря встановлено, що сумарна кон�
центрація забруднюючих речовин
значно менша гранично допустимих
концентрацій (ГДК).

Таким чином, діяльність АГЗП (авто�
газозаправного пункту) ТОВ "Газовик"
не спричиняє небезпечного впливу на
стан атмосферного повітря, що надає
можливість отримати в установленому
порядку Дозвіл на викиди забруднюю�
чих речовин в атмосферне повітря.

Пропозиції надсилати до Києво�Свя�
тошинської районної адміністрації, що
знаходиться за адресою: м. Київ, прос�
пект Перемоги, 126, протягом місяця з
дня подання повідомлення у ЗМІ.

Телефон: (044)�424�00�09. 
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МРІЇ МАЙБУТНЬОГО
Енергійні, завзяті та ініціативні

молоді люди кожного дня штурмують
високу фортецю під назвою "життя".
Вони настільки різні, що про кожного
можна говорити годинами. Адже у всіх
них є свої почуття, переживання та, го�
ловне, мрії. І саме мрії кожного окремо�
го покоління вирішують, яким буде на�
ше найближче майбутнє. Напередодні
найголовнішого свята молодих та зав�
зятих � Дня молоді � боярчани поділи�
лися з нами своїми найпотаємнішими
мріями, через які наші читачі, сподіває�
мося, зможуть зазирнути у майбутнє… 

Великі безкраї очі, лас�
кава посмішка та завжди
яскравий одяг... Не помі�
тити Марину Оношко
просто неможливо. Яскра�
вий образ дівчини уособ�
лює й її внутрішній світ, а
відтак і професію Марини.
Вона створює свій всесвіт
за допомогою пензля та
фарб. Марина, як і перша
героїня, впевнено заявила
про свій хист ще в дитинс�
тві. Чотири різнокольорові
фломастери та шалене ба�
жання малювати залиши�
ли відбиток не на одних
шпалерах. Марина була
досить хворобливою дів�
чинкою, тому малювання
було для неї більше, ніж
хобі. Так вона спілкувалася
зі світом, так вона розпові�
дала про свої почуття та
мрії. Маленька дівчинка
завжди багато читала та
малювала. Першими най�
улюбленішими художніми
образами для неї стали
коні: вільні, сильні та стат�
ні, вони заворожували дів�
чинку. В дитинстві Марина
ніколи не відвідувала ху�
дожні гуртки, вона дуже
наполегливо працювала
самостійно. В шкільні роки
вже копіювала великих ху�
дожників на кшталт Вікто�
ра Васнецова. Найстраш�
нішим періодом для Мари�
ни став час розвалу Союзу,

який наклав від�
биток і на їхню
сім'ю. Марина
згадує цей час з
болем та подя�
кою одночасно.
Адже саме цей
період навчив її
дуже скрупульоз�
но та відповідаль�
но, як для ма�
ленької дівчинки,
підходити до кож�
ного малюнка. Го�
динами обмірко�
вуючи наступне
творіння, вона
економила папір
та фарби. Скільки
Марина себе
пам'ятає, вона
малювала: палко,
самозабутньо та
невпинно. Після
дев'ятого класу Марина
вступила до Художнього
інституту та успішно закін�
чила його. Цей час вона
згадує з посмішкою, адже
коло однодумців розши�
рилося. Марина зізнаєть�
ся, що у виші було дуже не
легко, доводилося постій�
но ламати своє світоба�
чення. І після отримання
диплома дівчина багато
років не могла себе знати.
Майже п'ять років творчо�
го застою � страшна мука
для художника. Лише не�
щодавно у Марини відкри�

лося друге дихання. За�
раз, вона повністю зміни�
ла своє життя. Духовні
практики, медитації, веге�
таріанство та зустріч сходу
сонця кожного дня дають
незліченну кількість твор�
чої енергії. На думку Ма�
рини, наша душа � вічний
двигун, який лише потріб�
но запустити. Дівчину на�
дихають молитви та думка,
що все її життя � для Бога.
Вона почала віддавати � і
отримала задоволення та
сили для подальшого
творчого розвитку. Саме в
цей час народилася найго�
ловніша мрія її життя � хра�
мовий розпис. Зараз Ма�
рина акцентує свою увагу
на настінному розписі та
крок за кроком прямує до
своєї мрії. Технік настінно�
го розпису безліч, і Мари�
на поступово самотужки
ними оволодіває. "Я хочу
через свої роботи донести
до людей те, що я зрозумі�
ла за своє життя. Найго�
ловнішим я вважаю саме
духовне становлення лю�
дини. На жаль якраз ду�
ховності часом не виста�
чає сучасному суспільс�

тву". � Цими словами ми
завершили розмову з
прекрасною молодою
художницею, мрія якої,
сподіваємося, неодмін�
но справдиться.

"СВОЇМ СПІВОМ Я 
МРІЮ ДАРУВАТИ 

ЛЮДЯМ РАДІСТЬ"

Героїня нашої першої розповіді � двадця�
тиоднорічна Надія Олексієнко. Ніжна, тен�
дітна та дуже талановита боярчанка. Вона
з дитинства дарує світу свій прекрасний
спів. Як згадує мама Наді, перший виступ
доньки приголомшив усіх. Тоді на сцену
Будинку культури поздоровляти всіх із 8
Березня вийшла... трирічна дівчинка! Са�
ме цей концерт допоміг усвідомити, що
сцена � для Надії, адже вона зовсім не
злякалася ні мікрофона, ні глядачів. Нада�
лі все її життя було пронизане золотими
нитками музики. У шість почалися заняття
у музичній школі, з другого класу Надія
вже мандрувала на заняття до Київського
палацу дітей та юнацтва. Шкільні роки
промайнули як мить, і питання з місцем
навчанням було вирішене швидко. Зви�
чайно, ним став Київський інститут музи�
ки імені Р. М. Глієра. Заради досягнення
мрії Надійці довелося закінчувати старші
класи у вечірній школі, а зранку мов на
крилах летіти до інституту. Череда конкур�
сів та численні репетиції стали для дівчи�
ни сенсом життя. Міжнародні конкурси
"Богатство голоса", "Червона рута" та
"Южный экспресс" � ось невеликий пере�
лік випробувань, які пройшла Надія. По
закінченні інституту Надія отримала дип�
лом з відзнакою. Вона захопилась джа�
зом і нарешті змогла знайти своє місце
під сонцем. Вона співає наживо з багать�
ма колективами, зокрема у відомому
майже всім киянам "Мандарині", та насо�
лоджується своїми успіхами. Надія одна з
небагатьох, хто не рветься до шоу�бізне�
су. Вона просто хоче донести свою музи�
ку до людей. Прагне шліфувати свій та�
лант та, що найголовніше, збудувати міц�
ну сім'ю зі своїм коханим чоловіком. Вона
чесно зізнається, що не готова проміняти
своє жіноче щастя на сапфірові лампи ве�
ликої сцени.

Найвідоміша у Боярці
майстриня авторських
прикрас Катерина, вона ж
Ket Kass, поділилася з нами
секретами своєї оригіналь�
ної творчості. Працюючи з
полімерною глиною, еконо�
міст за освітою, Катя вди�
хає життя у квіти, птахів,
звірят та казкові будиночки.
Катя робить надзвичайні
речі своїми руками та весь
час підвищує рівень май�
стерності. Зараз вона
робить складні та екс�
клюзивні роботи для
шанувальників своєї
творчості. Вона постій�
но шліфує свій власний
стиль. Починалося все
як захоплення, а вже за�
раз Катя � учасниця
майже всіх спеціалізо�
ваних виставок та дуже
популярна серед молоді
майстриня. Найприєм�
ніше для Катерини бачи�
ти людей у своїх яскравих
прикрасах, які дарують їм
гарний настрій та підкрес�
люють їхній неповторний
особистий стиль. Майстри�
ня орієнтується на ексклю�
зив, тому її роботи завжди
такі особливі та неповторні.
Надихає Катю саме життя.

Так зараз вона мандрує Єв�
ропою та шукає нові мотиви
для своїх прикрас. Також
Катерина дуже багато пра�
цює з візерунками та орна�
ментними мотивами. Вона
шукає їх очима навіть в мет�
ро. Завжди напоготові її ро�
бочий блокнот, у якому дів�
чина робить замальовки,
які потім перетворюються
на справжні витвори мис�

тецтва. Уроки живопису, які
отримала Катя, дали дівчині
нові знання та натхнення
для подальшої роботи. Во�
на прагне багато працюва�
ти та дарувати людям пос�
мішки. Саме про це мріє
молода та талановита
майстриня.

ЇЇ МРІЯ � ХРАМОВИЙ РОСПИС 

"ХОЧУ СТВОРЮВАТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЩОСЬ
ОСОБИСТЕ ТА НЕПОВТОРНЕ"

Усіх героїнь наших

розповідей об'єднує

спільне прагнення �

створити нову реаль�

ність, наповнену яск�

равими кольорами,

творчістю та красою. Ма�

буть, про це мріють не

лише вони, а й ще багато

інших їхніх ровесників.

Тож віримо, що саме та�

ким і буде наше майбут�

нє � неповторним, яскра�

вим та щасливим...

Ганна Ходикіна

����	 �����	��� � ��������

Черговій річниці початку Великої Вітчизняної війни було присвя�

чено зустріч читачів з ветераном Миколою Ткаченком, яка відбула�
ся 20 червня у Боярській міській бібліотеці для дорослих №1. 

Ініціатором проведення зустрічі стала бібліотекар Віра Венгер.
Вона представила учням Боярської ЗОШ №1 та їхнім вчителям Раї�
сі Юрченко і Світлані Педан гостя � Миколу Мартиновича, інваліда
Великої Вітчизняної війни, полковника медичної служби у відстав�
ці. 

Ветеран дуже тепло поспілкувався з юними та дорослими чита�
чами бібліотеки, прочитав їм свої вірші і навіть поділився власним
досвідом життя без шкідливих звичок. Торкнувся й морально�етич�
них тем. 

� Нам було надзвичайно приємно спілкуватися з Миколою Мар�
тиновичем, адже це людина дуже мудра, працьовита та гуманна, �
поділилася враженням бібліотекар.

Інф. "Боярка�Інформ"
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� На сьогодні я взяла відпуску, �
говорить Тетяна Подашевська. �
Для того, щоб долучитися до за�
ходу з благоустрою, приурочено�
го до Дня медичного працівника.
Тому сьогодні лікарі будуть зай�
матися своїми справами, тобто
приймати маленьких пацієнтів, а
ми в цей час приберемо, посади�
мо квіти та декоративні кущі на
території лікарні, а також пофар�
буємо огорожу. Сьогоднішній
"суботник" ми плануємо провес�
ти під гаслом: менше слів, а біль�
ше діла, � наголосила заступник
губернатора і перейшла до спра�
ви. Тобто приєдналася до моло�
дих людей, зайнятих посадкою
декоративних кущів.

Прапори з символікою Партії
регіонів та ГО "Молоді регіони",
кольорові кульки та близько 60�
ти волонтерів, котрі зголосилися
взяти участь в акції, � саме так
виглядав захід з боку вулиці Хре�
щатик, де знаходиться дитяча лі�
карня.

Тим часом юнаки та дівчата
розбирають щітки, розмішують
фарбу. Перші мазки і потьмяніла
огорожа знову зблискує масною

чорною фарбою. Поміж учасни�
ків у традиційно синіх накидках та
футболках з символікою Партії
регіонів чимала група волонтерів
у зелених накидках з написом
"Під патронатом Петра Мельни�
ка". Це активісти громадського
руху "Екологічна варта ХХІ", які
також долучилися до акції. Адже,
як відомо, Петро Володимиро�
вич переймається станом еколо�
гії нашого краю.

Як пояснив перший заступник
голови райдержадміністрації, го�
лова Києво�Святошинської ра�
йонної організації Партії регіонів
Микола Шкаврон, акція відбува�
ється з нагоди Дня медичного
працівника, який припадає на не�
ділю, 17 червня.

� Взагалі ідея проведення за�
ходу належить "Молодим регіо�
нам", � прокоментував подію Ми�
кола Іванович. � Але наші одно�
партійці із задоволенням підтри�
мали та розвинули цю ідею. Тому,
як ви бачите, крім молоді тут зна�
ходяться і старші наші товариші. 
І мені приємно, що усі учасники
працюють з великим ентузіаз�
мом. 

До акції, яку ініціювали пред�
ставники "Молодих регіонів" до�
єдналися й представники Бояр�
ської міської організації Партії
регіонів, які взяли активну участь
в облаштуванні території медич�
ного закладу. 

� Ідея проведення такого захо�
ду є справді чудовою, адже вона
об'єднує різні покоління у праг�
ненні зробити добру справу, � ко�
ментує захід голова Боярської
міської організації Партії регіонів
Дмитро Паливода. � Тому ми зі
свого боку максимально підтри�
мали ініціативу молоді та долучи�
лися до цієї акції. І хочу запевни�
ти, що подібні заходи відбувати�
муться в нашому місті й у май�
бутньому. 

Світлана Кудрик



1 стор.
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Цей
некомер�

ційний захід був
проведений боярча�

нами � ентузіастами велоспорту на чолі з
Максимом Нурищенком та Олександром
Семеновим, яких підтримали в реалізації
цього проекту міський голова Боярки Тарас
Добрівський, Боярська міська рада, народ�
ний депутат України Петро Мельник. Техніч�
ним спонсором виступила фірма "BikeLight
Custom".

Як зазначив один із організаторів велогон�
ки Максим Нурищенко, хоча ці змагання й

були аматорськими,
але рівень підготовки

учасників достатньо високий. 
� Взагалі змагання були заявлені

як міжнародні � чи то серйозно, чи жар�
тома говорить мій співрозмовник. � Саме то�
му в них взяли участь спортсмени з різних
міст України. Найбільше � з Києва.

Що ж до кількості учасників, то в онлайн�
режимі зареєструвалося 90 спортсменів.
Але через погодні умови на старт вийшло
близько 60 учасників. Як для дебюту досить
непогано, чи не так? 

Утім, як і на будь�яких спортивних змаган�
нях, часу на розмови немає. Адже стартують
аж три категорії: "Дівчата", "Любителі" та
"Спортсмени". Приналежність до категорії
визначає й кількість кіл, які мають "пройти"
учасники: дівчата � 3, любителі � 5, спортсме�
ни � 7.  Протяжність одного кола � 2,5 км. Ма�
ло? Як свідчить ваш кореспондент, який та�

кож пару�трійку раз пройшов трасу, "ганяю�
чись" з фотокамерою за учасниками, цілком
достатньо. Адже під час гонки довелося до�
лати дві водні перешкоди, один підвісний
місток і навіть… трохи політати на природних
трамплінах!

Звісно, в такому задоволенні наші боярські
любителі велоспорту й собі не змогли відмо�
вити. При цьому показали себе справжніми
джентльменами, поступившись призовими
місцями гостям із інших міст України. Відтак
в категорії "дівчата" переможцями стали Ка�
терина Гасенко (І місце), Анна Марченко (ІІ
місце) та Анна Чижик (ІІІ місце).

Серед любителів І місце виборов Кирило
Денисов, ІІ � Руслан Коваленко, ІІІ � Павло
Федин.

Що ж до спортсменів, то бронзовим
призером цієї категорії став Володимир
Шилижинський, срібним � Антон Кохан, а
золотим � Олексій Усольцев.

* * *
Народний депутат України Петро

Мельник, під патронатом якого, зок�
рема, відбулася велогонка, відзначив: 

� Спорт � це, перш за все, невід'ємна час�
тина повноцінного життя кожної людини. Як
народний депутат, намагаюся підтримувати
людей, які займаються різними видами
спорту, і зокрема, учасників велогонок. Адже
розумію, що спорт та здоровий спосіб життя
є запорукою розвитку особистості. 

Тож про досягнення переможцям нагаду�
ватимуть медалі, кубки за І місце та цінні при�
зи, які приготували спонсори велогонки. Їх
спортсмени повезуть до своїх рідних міст. 

А що ж боярчани?  
� Ми свої призові місця завоюємо "на виїз�

ді"! � говорить, прощаючись, один із керівни�
ків боярського велоклубу Олександр Семе�
нов. 

І стільки впевненості звучить в його голосі,
що розумієш: юнакові таки можна вірити!

Радислав Кокодзей, 
фото автора

Боярський міський клуб інвалідів "Ікар"
вже вдесяте взяв участь у ралі "Надія". Його
організаторами виступили Московський
автомобільний клуб "МАКИ". Учасниками
ралі стали представники не лише Росії та
України, завітали до Москви на перегони й
гості з Німеччини на Англії. Відтак особливо
приємно відзначити, що екіпаж з міста Бо�
ярка, до складу якого увійшли Олександр та
Галина Оревіни, посів у цьому змаганні по�
чесне друге місце.

Представники клубу "Ікар" щиро дякують за
підтримку та допомогу в організації поїздки до
Москви депутату Верховної Ради України Пет�
ру Мельнику та його помічнику Миколі Гусятин�
ському.

Цій перемозі передувала традиційна знакова
подія, а саме міжнародне ралі "Каштани Київ�
щини", яке проводилося під патронатом губер�
натора Київської області Анатолія Присяжню�
ка, депутата Верховної Ради України Петра
Мельника, за підтримки голови обласної орга�
нізації Партії регіонів Юрія Бойка, голови ра�
йонної організації "Партії регіонів" Миколи
Шкаврона. Захід, який відбувся нещодавно в
Боярці, відвідали представники з Білорусії,
Молдови, Росії, Німеччини, а також з 14 регіо�
нів України та 2 екіпажі з Києва. Трійка пере�
можців розподілилась таким чином. Перше
місце зайняли Дмитро Фролов та Ігор Мутовін
(Москва), друге � Юрій Гончаренко та Мечис�
лав Криштафор (Світловодськ), третє � Олег та
Світлана Шемчуки (Первомайськ). 

� Ми висловлюємо подяку всім, хто допоміг
нам в організації та проведенні цього заходу:
голові Києво�Святошинської райдержадмініс�
трації Олександру Зайцю, голові райради Во�
лодимиру Луцюку, заступнику голови РДА Ана�
толію Іскоростенському, заступнику голови
райради Віктору Костині, а також підприємцям
Віталію Ільїну, родині Арчакових, Анатолію Ма�
тейку, Олександру Чистякову, Олександру Бод�
нюку, а також підприємствам АТ "Іста" та АТ
"Росава".

У День захисту дітей депутат Київської облас�
ної ради Юрій Цікаленко навідався до районного
дитячого будинку змішаного типу "Родина", що в
Боярці. Звісно, не з порожніми руками � з фрук�
тами. Директор Галина Косовська познайомила
гостя із закладом та його вихованцями. З вели�
кою цікавістю Юрій Володимирович оглянув до�
мову церкву, що діє при дитячому будинку, та по�
цікавився, чи потрібна якась допомога.

� Потрібна, � відповіла Галина Володимирівна.
� Ходімо, я вам покажу.

Як виявилося, дитячий будинок "Родина" пос�
тійно має клопіт через… захоплення вихованців
футболом. Адже дітям ця гра приносить неви�
мовну радість, а сусіди через це � незадоволені. 

� Річ у тому, що м'яч інколи вилітає за межі май�
данчика, � жаліється Галина Косовська, � це не
дуже подобається нашим сусідам. Допоможіть:
потрібно зробити так, щоб м'яч не вилітав за
територію.

Юрій Цікаленко проблему зрозумів і пообіцяв,
що вже наступного тижня до дитячого будинку
приїдуть фахівці, які оглянуть майданчик та зроб�
лять все необхідне, щоб раз і назавжди вирішити
цю проблему.

Тож 20 червня Юрій Цікаленко знову завітав до
"Родини". Цього разу, щоб перевірити, як триває
робота з облаштування огорожі. Впродовж трьох
днів будівельники, відряджені депутатом, наро�
щували існуючу огорожу. Роботу виконано дуже
якісно та швидко.

� Я вдячний за підтримку моєї ініціативи своє�
му товаришу � підприємцю Олексію Чеботарьо�
ву, який надав необхідні матеріали для виконан�
ня робіт, � зауважив Юрій Цікаленко.

Вихованці "Родини" з нетерпінням очікували
дозволу перевірити на міцність встановлену ого�
рожу. Кілька ударів м'ячем � результатом зали�
шилися задоволені усі. Подальше спілкування
продовжилося біля столу, накритого різноманіт�
ними фруктами та ягодами, якими вирішив по�
частувати малечу Юрій Цікаленко. Він також по�
обіцяв і надалі підтримувати дитячий будинок. 

Тетяна ЗУБКОВА, фото автора

Такі міні�чемпіонати також відбудуть�
ся у Вишневому та Петрівському, а фі�
нальні змагання пройдуть в Ірпені.
Участь у футбольному протистоянні бе�

руть усі бажаючі незалежно
від віку.

"Футбол � одна з найу�
любленіших і наймасовіших
ігор України і світу. Футбол �
це особливий дух та емоції,
що об'єднують насправді
патріотично налаштованих
людей. І приємно відзначи�
ти: українці грають у неко�
мерційний, неполітичний

футбол, виступаючий за здо�
ровий спосіб життя", � так вважає ініціа�
тор проведення змагань народний де�
путат України Петро Мельник.

16 червня, на терито�

рії боярського лісу, впер�

ше в історії міста відбула�

ся крос�кантрійна вело�

гонка "Вузькоколійка�12". 
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17 червня у Боярці відбулися фут�
больні змагання за участю команд міста.
Цього дня за перемогу боролися ФК "Він�
нер", ФК "Фанат", ФК "Стара Боярка" та
ФК "Віннер�юніор". Захід, присвячений
ЄВРО�2012, відбувся під патронатом на�
родного депутата України Петра Мельни�
ка. Переможці були відзначені грамотами,

медалями та цінними подарунками.

13 червня стартував турнір з футбо�
лу за участю боярських команд, голов�
ним трофеєм якого є Кубок міського
голови Боярки. Цього року за нього
змагається шість команд, які грають у
двох групах: ФК "Фанат", ФК "Стара
Боярка", ФК "ДЮСШ", ФК "Ветеран",

ФК "Арсенал" та ФК "Віннер". 
Хто ж стане володарем Кубка цього

року? Про це буде відомо вже 24 чер�
вня. Саме в цей день на стадіоні "Зе�
ніт" о 9 годині ранку відбудеться фі�
нальна гра змагань. Тож нехай пере�
може найсильніший!

24 ������ ���� �������� ��������
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Про футбольні матчі в окуповано�
му Києві 1942 року говорилося, пи�
салося і знімалося багато. Ці події
обросли міфами і легендами, часто
з протилежними висновками і наду�
маними деталями. Опираючись на
архівні документи, роботи завідува�
ча відділом Музею історії Києва Те�
тяни Євстафєвої та спогади очевид�
ців, спробуємо дослідити історію ко�
манди "Старт" і долю її гравців.

22 червня 1941 року мало стати днем
відкриття Республіканського стадіону в
Києві. Тисячі власників квитків на фут�
больний матч "Динамо" � ЦДКА з нетер�
пінням чекали цього свята. Але того дня
трибунами стадіону покотилася хвиля
не захоплених оплесків, а моторошного
відлуння потужних вибухів. Cвятвято не
відбулося � почалася війна. Вона без�

жально нівечила долі людей. Потужним
смерчем війни розкидало й команду ки�
ївського "Динамо". Частину гравців
призвали до Червоної Армії та в народ�
не ополчення (А. Клименко, І. Кузьмен�
ко, М. Трусевич, П. Комаров були зара�
ховані у винищувальний батальйон Ки�
ївського укріпрайону). В. Шиловський,
П. Віньковатов, А. Лерман, М. Балакін,
В. Глазков, В. Гребер, К. Фомін � еваку�
йовані в тил. Дехто продовжував пра�
цювати в місті (К. Щегоцький � інструк�
тором з військово�фізичної підготовки,
Г. Тимофеєв � учителем фізкультури в
трудовій колонії, М. Путистін � електро�
механіком). Виїхав до Москви Б. Афана�
сьєв, встигли до приходу німців зали�
шити місто М. Махиня, П. Лайко та 
В. Онищенко. 
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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 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
09:15 Погода
09:20 Агроньюз
09:30 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:35 Про головне
09:55 Олімпійським кур�

сом
10:10 Кордон держави
10:25 Темний силует
10:35 Вікно в Америку
10:55 Концертна програма

"Пісня об'єднує
нас". Краще

11:55 Погода
12:00 Діловий світ
12:05 У гостях у Д. Гордона
13:00 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Іспа�
нія � Італія

14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро�

сектор
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:10 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. 1/4
фіналу

17:00 Ми � патріоти
17:55 Погода
18:05 Діловий світ

18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)

18:45 Погода
18:50 Літній жарт з І. Хрис�

тенком
19:20 Ми � патріоти
20:25 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Смішний та ще сміш�

ніший
21:50 Місце зустрічі
22:55 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
23:00 Місце зустрічі №5

(продовження)
ТРК "ЕРА"
23:20 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
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"
10:00 "Зніміть це негайно"
11:00 Х/ф "Zолушка" (1)
13:00 Х/ф "Нехай кажуть"

(1)
16:55 Т/с "Метод Лавро�

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

вої"
19:30 ТСН
20:15 "Територія обману"
21:20 Х/ф "Маска Зор�

ро" (1)
00:15 ТСН

06:00 М/ф
06:15 Т/с "Маршрут мило�

сердя"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини Євро
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 "Спорт у "Подроби�

цях"
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Розсмішити Бо�

га" (1)
11:10 Х/ф "Любов прихо�

дить не одна" (1)
12:00 Новини
13:25 "Детективи"
13:55 "Судові справи"
15:05 "Серце підкаже"
16:15 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 Програма "Про жит�

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Захисниця"
22:25 Т/с "Меч" (2)
00:30 Х/ф "Полювання на

піранью" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
06:40 Т/с "Чарівники з

Вейверлі" (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 � 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 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 "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
20:35 Т/с "Універ" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
23:00 Т/с "Універ" (1)
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
06:35 Анекдоти по�україн�

ськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з Окса�

ною Соколовою (по�
втор)

08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Х/ф "Відшкодування

збитків"
11:55 Т/с "Антикілер�2"
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Антикілер�2"
16:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти�7"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 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

05:35 Т/с "Комісар Рекс"
(1)

07:05 "Неймовірна правда
про зірок"

08:05 Т/с "Карамель" (1)

09:05 Х/ф "Ця жінка до ме�
не" (1)

11:40 Х/ф "Оксамитові
ручки" (1)

13:45 "Неймовірні історії
кохання"

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

про зірок"
19:30 Т/с "Карамель" (1)
20:30 "Куб"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні"
23:25 "Паралельний світ"
00:30 Т/с "Лікар Хаус" (1)
01:30 Т/с "Комісар Рекс" (1)

05:10 Т/c "Останній
акорд" (1)

05:55 Kids' Time
06:00 М/c "Нові пригоди

Скубі Ду" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/c "Боб Губко

Квадратні штани" (1)
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/c "Друзі" (1)
09:55 М/c "Качині істо�

рії" (1)
11:15 Т/c "Татусеві доч�

ки" (1)
13:55 М/c "Качині істо�

рії" (1)
14:50 Teen Time
14:55 Т/c "Друзі" (1)
15:50 Teen Time
15:55 Т/c "Молодята" (1)
16:55 Т/c "Не родись врод�

лива" (1)
17:55 Т/c "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
20:00 Т/c "Не родись врод�

лива" (1)
21:00 Т/c "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

22:00 Мачо не плачуть
23:15 Т/c "Щасливі разом" (2)
00:05 Репортер

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

штейни" (1)
08:35 М/ф
10:05 Х/ф "Джейн Остін" (1)
12:40 Х/ф "Реплі�Кейт"
14:40 "КВН"
17:00 "Давай одружимо�

ся!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Штучки"
23:00 Х/ф "Поліцейський

з Беверлі�Хіллз �
2" (1)

01:05 "Нічне життя"

05:45 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:00 Х/ф "Сіль землі" (1)
08:30 "Правда життя".

Правосуддя не для
всіх

09:00 Д/с "Православні
святі"

10:00 Т/с "Закон і порядок"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 Х/ф "Гу�га" (1)
15:10 Х/ф "Сільський де�

тектив" (1)
17:10 Х/ф "Аніскін і Фанто�

мас" (1)
18:30 "Агенти впливу"
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
00:05 Х/ф "Афганець" (3)

06:00 Срібний апельсин
06:25 М/c "Відчайдушні

футболісти"
07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Зустрічна течія" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Діаманти
Зикіної з молотка"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 любов �

2" (1)
21:00 Реаліті�шоу "Вони

їдуть до нас"
23:30 Х/ф "У прольоті" (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 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
07:15 Країна on line
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:20 Погода
09:25 Світло
09:50 Погода
09:55 Розіграш ТМ "Хомка

смакує"
10:00 Хай щастить
10:20 Місце зустрічі
11:45 Діловий світ
11:50 Погода
11:55 Шеф�кухар країни
12:50 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Че�
хія � Греція

14:40 Погода
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро�

сектор
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:10 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Да�
нія � Португалія

17:00 Ми � патріоти
17:55 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Погода
18:50 Зірки гумору. О. Во�

робей, Ю. Гальцев
19:30 Ми � патріоти
20:35 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ

21:25 Смішний та ще
смішніший

21:50 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Макси�

ма
22:55 Місце зустрічі (про�

довження)
ТРК "ЕРА"
23:20 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
23:50 Експерт на зв'язку

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 Х/ф "Маска Зорро"

(1)
12:15 "Цілковите перевті�

лення"
13:10 Х/ф "Білі троянди

надії" (1)
16:55 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. Олек�

сандр Буйнов"
22:40 "Ілюзія безпеки.

Знижка як наживка"
23:45 ТСН
00:00 Шоу "Вечірній Ур�

гант"

06:15 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини Євро
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 "Спорт у "Подроби�

цях"

08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Серце матері" 
12:00 Новини
12:35 Т/с "Серце матері" 
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"

(1)
19:05 Програма "Про жит�

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Захисниця"
22:25 Т/с "Меч" (2)
00:30 Х/ф "Любов під при�

криттям" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
06:40 Т/с "Чарівники з

Вейверлі" (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 � вини�

щувачка 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 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 "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
20:35 Т/с "Універ" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова

общага" (1)
23:00 Т/с "Універ" (1)
23:30 Дім�2
00:25 Х/ф "Дім шкере�

берть" (3)

05:20 Погода

05:25 Факти
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 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
10:35 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів. Менти�
7"

12:35 Анекдоти по�україн�
ськи

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

ськи
13:15 Т/с "Мент у законі�4"
15:35 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:45 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів. Менти�
7"

18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини

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

з К. Стогнієм

05:55 "Документальний
детектив"

06:20 Т/с "Комісар
Рекс" (1)

08:05 "Неймовірна правда
про зірок"

09:05 Т/с "Карамель" (1)
10:05 "Російські сенсації.

Борис Моісеєв. Жи�
ти заново"

11:15 Х/ф "Знак долі" (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"

19:05 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Моя правда. Олек�

сандр Абдулов"
21:05 "Моя правда. Тіна

Канделакі"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Моя правда. Олег

та Михайло Єфре�
мови. Жрець та
блазень"

23:50 "Паралельний
світ"

00:50 Т/с "Лікар Хаус" (1)
01:40 Т/с "Комісар

Рекс" (1)

05:10 Т/c "Останній
акорд" (1)

05:55 Kids' Time
06:00 М/c "Нові пригоди

Скубі Ду" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/c "Боб Губко

Квадратні штани" (1)
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/c "Друзі" (1)
09:55 М/c "Качині істо�

рії" (1)
11:15 Т/c "Татусеві доч�

ки" (1)
13:50 М/c "Качині істо�

рії" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/c "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/c "Молодята" (1)
16:55 Т/c "Не родись

вродлива" (1)
17:55 Т/c "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
20:00 Т/c "Не родись

вродлива" (1)
21:00 Т/c "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

22:00 Шури�амури
23:15 Т/c "Щасливі разом"

(2)
00:00 Репортер

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

штейни" (1)
08:35 М/ф
09:00 Т/с "Маргоша"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимо�

ся!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
17:00 "Давай одружимо�

ся!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Косяки" (2)

05:50 "Легенди бандит�
ської Одеси"

07:05 Х/ф "Сіль землі" (1)
08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Оперативний

псевдонім" (1)
11:00 Т/с "CSI: Маямі � 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра�

ви"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:40 Х/ф "Аніскін і Фанто�

мас" (1)
17:10 Х/ф "І знову Аніс�

кін" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Мільйонер без чобіт
19:00 "Свідок"

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

мислити як злочи�
нець" (2)

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

тарів
00:05 Х/ф "Акулоосьми�

ніг" (3)

06:00 Срібний апель�
син

06:25 М/c "Відчайдушні
футболісти"

07:00 Події
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Зустрічна те�

чія" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. День захис�
ту колишніх дітей"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Федеральний суд�

дя
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 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Кримінальна

поліція" (1)
01:00 Т/с "Співтоварист�

во" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:
1934 — заарештовано Романа Шухевича у
зв'язку з вбивством міністра польського уря�
ду Пєрацького (відплата за так звану пацифі�
кацію)
1939 — у Каневі на могилі Тараса Шевченка
відкрито йому пам'ятник
1939 — у СРСР з еміграції повернулася пое�
теса Марина Цвєтаєва

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

240 до н. е. — грецький учений Ератосфен
Кіренський уперше обчислив радіус Землі
1862 — у США скасовано рабство
1885 — із Франції до Нью�Йорка доставле�
но подарунок — статую Свободи

НАРОДИЛИСЯ: 

1662 � Блез Паскаль, французький філософ,
письменник, фізик, математик

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 22226666



ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний кален�

дар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
07:15 Країна on line
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 До Дня Конституції.

Д/ф "На порозі історії"
10:30 Погода
10:35 Місце зустрічі
12:00 Діловий світ
12:05 Крок до зірок
12:50 Футбол. Чемпіонат Єв�

ропи�2012. Італія �
Хорватія

14:40 Погода
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек�

тор
15:00 Новини (із сурдопере�

кладом)
15:10 Футбол. Чемпіонат Єв�

ропи�2012. Данія � Ні�
меччина

17:00 Ми � патріоти
17:55 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Погода
18:50 Літній жарт з Г. Хазано�

вим
19:15 Жарт у подарунок. М.

Галкін, А. Федотов
19:30 Ми � патріоти
20:35 Мегалот
20:45 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:25 Смішний та ще смішні�

ший
21:50 Народний список

22:50 Суперлото, Трійка, Ке�
но

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 "Міняю жінку � 5"
11:00 "Моя сповідь. Олек�

сандр Буйнов"
12:05 "Цілковите перевтілен�

ня"
13:05 Х/ф "Темні води" (1)
16:55 Т/с "Метод Лаврової"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Метод Лаврової"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Люди Ікс �3: ос�

танній контакт" (1)
22:20 "Гроші"
23:25 ТСН
23:40 Шоу "Вечірній Ургант"
00:20 Х/ф "Цілуватися забо�

ронено" (2)

05:35 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини Євро
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 "Спорт у "Подробицях"
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Акула" (1)
12:00 Новини

12:35 Т/с "Акула" (1)
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 Програма "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Захисниця"
22:25 Т/с "Меч" (2)
00:30 "Парк автомобільного

періоду"

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
06:40 Т/с "Чарівники з Вей�

верлі" (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 тато!
16:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
20:35 Т/с "Універ" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
23:00 Т/с "Універ" (1)
23:30 Дім�2
00:25 Х/ф "Келлі від Джасті�

на" (1)

05:15 Служба розшуку дітей
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 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

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

ліхтарів. Менти�7"
12:30 Анекдоти по�україн�

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

ськи
13:05 Т/с "Мент у законі�4"
15:25 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
16:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти�7"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

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

К. Стогнієм

05:50 "Документальний де�
тектив"

06:45 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:45 "Неймовірна правда

про зірок"
09:45 Т/с "Карамель" (1)
10:45 "Російські сенсації. Піз�

нє щастя"
11:40 Х/ф "Право на Надію"
13:45 "Неймовірні історії ко�

хання"
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 "Врятуйте нашу сім'ю"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. Найко�

ротші шлюби"
23:25 "Паралельний світ"

00:35 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:10 Т/c "Останній
акорд" (1)

05:55 Kids' Time
06:00 М/c "Нові пригоди Ску�

бі Ду" (1)
06:35 Kids' Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/c "Боб Губко

Квадратні штани" (1)
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 "Підйом"
09:00 Т/c "Друзі" (1)
09:55 М/c "Качині історії" (1)
11:15 Т/c "Татусеві дочки" (1)
13:50 М/c "Качині історії" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/c "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/c "Молодята" (1)
16:55 Т/c "Не родись врод�

лива" (1)
17:55 Т/c "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
20:00 Т/c "Не родись врод�

лива" (1)
21:00 Т/c "Бальзаківський

вік, або Всі чоловіки
сво..." (2)

22:00 Ревізор
23:15 Т/c "Щасливі ра�

зом" (2)
00:10 Репортер

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

штейни" (1)
08:35 М/ф
09:00 Т/с "Маргоша"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"

17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Косяки" (2)

05:50 "Легенди бандитської
Одеси"

06:40 Х/ф "Примара" (1)
08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Оперативний

псевдонім" (1)
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:35 Х/ф "І знову Аніскін" (1)
18:30 "Правда життя". Жор�

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

мислити як злочи�
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без комента�

рів
00:05 Х/ф "Морський

вовк" (2)

06:10 Срібний апельсин
06:25 М/c "Відчайдушні фут�

болісти"
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 полі�

ція" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Машина смерті"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 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 фут�

бол"
21:40 ЄВРО�2012. 1/2 фіналу
23:45 Ток�шоу "Великий фут�

бол"
01:30 Т/с "Співтоварист�

во" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

З сіль�

ського му�

зею при

Будинку

культури

викраде�

но цінні

предмети

приклад�

ного мис�

тецтва. Дільничий Федір Іванович Аніс�

кін знову береться за справу. Є широке

коло підозрюваних: матрос�п'яниця,

який відстав від пароплава, тракторист

Сидоров, шабашники, які будують си�

лосну вежу.

"І знову Аніскін", 
Середа, НТН, 15:35

Рімейк

італійсько�

го серіалу

про будні

лікарів.

Фільм не

стільки про

лікарню,

скільки про

людей, які

працюють

в ній. Не

про діагно�

зи і ліки, а про складні людські взаємини.

Про те, як справжні професіонали, які ряту�

ють, здавалося б, безнадійних пацієнтів, ви�

являються безсилі перед власними трудно�

щами.

"Загальна терапія",
П'ятниця, СТБ, 13:00

Жив собі у столичному міс�
ті розлучений бізнесмен
Олександр. Кожен його день
наповнений поспіхом і тур�
ботами, плюс до всього бу�
динку чекає маленька донеч�
ка. Її виховання Олександр
повністю взяв на себе і кате�
горично вирішив не підпус�
кати дівчинку до матері. В
один із зовсім звичайних

днів до нього в офіс приходить дівчина Даша в
надії отримати роботу секретаря, але замість
цього їй пропонують стати гувернанткою.
Після знайомства з маленькою підопічною,
дівчина розуміє, що дитина просто переживає
розлучення батьків і сумує за мамою. Недовго
думаючи, добродушна Даша вирішує взяти
ситуацію, що склалася в свої руки …

"Жіноча інтуїція" , 
Неділя, СТБ, 20:05

18�річна сту�
дентка Христина
на вечірці у друзів
знайомиться з ас�
пірантом свого
інституту Іваном.
Під впливом тан�
ців і випитого ви�
на вони опиня�
ються в одному
ліжку в будинку у
Христини. Вранці
Іван знайомиться з мамою Христини Надією Павлівною, і
вона приголомшує молодого чоловіка до глибини душі. Він
ще декілька разів зустрічається з Христиною, але стає ясно,
що об'єктом його уваги є саме мама дівчини.

"Право на Надію" ,
Середа, СТБ, 11:40 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Під Новий Рік в
голові чарівної
господарки
книжкового
магазину Олени
несподіваним
способом з'явився

"внутрішній
чоловічий голос". Весь передноворічний
тиждень вона за допомогою "чоловіка в голові"
справлялася зі складними життєвими
ситуаціями, і вже не уявляла життя без нього.
Але "чоловік в голові" несподівано зник. Олена
у паніці... Здається, містика? Якщо бути
впевненим у тому, що ми добре знаємо, що
таке диво, то так � це неодмінно містика. А

може, божевілля?..

"Чоловік у моїй голові",
Субота , К1, 19:50

Події фільму
розгортаються за
тиждень до початку
Нового року, коли всі від
малого до старого
згадують про свої
заповітні бажання і
сподіваються, що

напередодні цього свята вже точно щось станеться і
їхнє життя зміниться на краще. Героїня фільму –
успішна бізнес�леді Олена � на вулиці випадково
знайомиться із Степашкою – маленьким хлопчиком
з неблагополучної сім'ї. Степашка приймає її за
Снігуроньку і просить, щоб вона передала Дідові
Морозу його прохання – дати йому нову маму, тому
що його мама п'є, а бабуся померла. Після цієї
зустрічі життя героїні круто змінюється, тому що їй

доводиться зробити головний вибір свого життя. 

"Моя мама $ Снігуронька!",
Четвер , СТБ, 11:50

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1837 — королевою Великобританії стала Вікто�
рія I

1867 — президент США Ендрю Джонсон оголо�
сив про купівлю Аляски

НАРОДИЛИСЯ: 

1304 — Франческо Петрарка, італійський поет
та літописець

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‡
������������������������

22 червня 2012 рокуTTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ссссееееррррееееддддаааа,,,,    222277776666



TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ччччеееетттввввеееерррр,,,,    22228888
¡ÓˇÍ‡

������������������������
22  червня 2012 року 7777

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:55, 08:25 Погода
06:10 М/ф
06:20 Х/ф "Веселі хлоп'ята"
08:00 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:10 Про виплати компен�

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:15 Погода
09:25 Святковий концерт

до Дня Конституції
України

12:05 Погода
12:10 День конституції. 

Л. Кравчук. Спеці�
альне інтерв'ю

12:40 Погода
12:50 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Пор�
тугалія � Нідерланди

14:45 Погода
14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:10 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. 1/2
фіналу

16:55 Ми � патріоти
18:05 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Погода
18:50 Урочиста церемонія

нагородження Все�
українського рей�
тингу "Сумлінні плат�
ники податків"

20:25 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:15 Наше Євро
21:35 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. 1/2
фіналу

23:45 Наше Євро
ТРК "ЕРА"

00:15 Погода

06:00 Х/ф "Люди Ікс �3: Ос�
танній контакт" (1) 

08:00 Х/ф "Чорна мітка" (1)
11:00 Х/ф "Земський лікар"

(1)
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну�3"
21:30 "Десять кроків до ко�

хання � 2"
22:40 "Чотири весілля"
00:10 Шоу "Вечірній Ур�

гант"
00:35 Кримінальна драма

"Кремінь"
02:10 Х/ф "Цілуватися за�

боронено" (2)
03:45 ТСН
04:30 Х/ф "Чорна мітка" (1)

05:20 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

06:50 Т/с "А щастя десь по�
руч" (1)

18:05 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 Програма "Про жит�

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби�

цях"
20:30 Т/с "Захисниця"
22:25 Т/с "Меч" (2)
01:25 Х/ф "Дівчинка" (2)
03:35 "Подробиці"
04:05 "Телевізійна служба

розшуку дітей"
04:10 Д/ф "Владислав Гал�

кін. Близько до сер�
ця"

05:00 Д/ф "Холод"

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
06:40 Т/с "Чарівники з Вей�

верлі" (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 тато!
16:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с "Універ" (1)
22:30 Т/с "Універ. Нова об�

щага" (1)
23:00 Т/с "Універ" (1)
23:30 Дім�2
00:25 Х/ф "Переступити

межу" (2)
02:45 БарДак
03:10 У ТЕТа тато!
03:35 До світанку

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:45 Анекдоти по�україн�

ськи
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 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"
12:35 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Мент у законі�4"
15:15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти�8"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

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

К. Стогнієм
01:40 Спорт
01:50 Погода
01:55 Т/с "Дружини футбо�

лістів�3"

05:45 "Документальний де�
тектив"

06:15 Т/с "Комісар Рекс" (1)
07:55 "Неймовірна правда

про зірок"
08:55 Т/с "Карамель" (1)
10:00 "Врятуйте нашу

сім'ю"
11:50 Х/ф "Моя мама � Сні�

гуронька!" (1)
13:45 "Неймовірні історії

кохання"
14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Неймовірна правда

про зірок"
19:00 Т/с "Карамель" (1)
20:00 "Зіркове життя. При�

речені на самот�
ність"

21:00 "Зіркове життя. Спот�
ворені пластикою"

22:05 "Зіркове життя. Бідні
родичі"

23:05 "Паралельний світ"

00:15 Т/с "Лікар Хаус" (1)
01:15 Т/с "Комісар Рекс" (1)
02:50 Х/ф "Галасливий

день" (1)

05:05 Т/c "Останній акорд"
(1)

05:55 Х/ф "Ті, що пливуть
по небу" (1)

07:20 Х/ф "Там, де живуть
чудовиська" (1)

09:10 Х/ф "Паливода" (1)
11:15 Х/ф "Джо проти вул�

кана" (1)
13:20 Х/ф "Містер Магу" (1)
15:10 Х/ф "Блондинка з ам�

біціями" (1)
17:10 Х/ф "Код Апокаліпси�

су" (1)
19:25 Спортрепортер
19:30 Піраньї
20:00 Т/c "Не родись врод�

лива" (1)
21:00 Т/c "Бальзаківський

вік, або Всі  чоловіки
сво..." (2)

22:00 Кухня на двох
23:15 Т/c "Щасливі ра�

зом" (2)
00:10 Спортрепортер
00:15 Х/ф "Тупий і ще тупі�

ше за тупого. Коли
Гаррі зустрів Ллой�
да" (2)

02:00 Служба розшуку ді�
тей

02:05 Т/c "У Філадельфії
завжди сонячно" (1)

02:25 Зона ночі
02:30 ТБ про ТБ
03:00 Зона ночі
03:05 Райські сади гетьма�

на Сагайдачного
03:25 Драма на дві дії
04:05 Зона ночі. Культура
04:10 Бистроплинний сон

05:45 "Ранок на К1"

08:00 М/ф "Маленькі Ейн�
штейни" (1)

08:35 М/ф
09:00 Т/с "Маргоша"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Штучки"
22:35 "Три сестри"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Косяки" (2)

05:40 "Легенди карного
розшуку"

06:10 Х/ф "Дежа вю" (1)
08:00 Т/с "Оперативний

псевдонім � 2" (1)
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:25 Х/ф "Глухомань" (1)
16:55 Х/ф "Гаряча точка" (1)
18:30 "Легенди карного

розшуку". Скарб по�
міщика Балалайкіна

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

мислити як злочи�
нець" (2)

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

тарів
00:05 Х/ф "Скажені аку�

ли" (2)
02:00 "Свідок"

06:00 Срібний апельсин
06:25 М/c "Відчайдушні

футболісти"
07:00 Події
07:10 Х/ф "Вона написала

вбивство. Загадка
кельтів" (1)

09:00 Т/с "Дорога на острів
Пасхи" (1)

12:00 Т/с "Дорожній пат�
руль" (1)

14:10 Т/с "Умови контрак�
ту" (1)

19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить 

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов �

2" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:40 Т/с "Кримінальна по�

ліція" (1)
23:45 Ток�шоу "Великий

футбол"
01:30 Т/с "Співтовариство" (2)
02:10 Х/ф "Вірус “Андроме�

да" (2)
03:30 Події
03:50 Т/с "Дорожній пат�

руль" (1)
05:30 Срібний апельсин

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 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, 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
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати ком�

пенсацій вкладни�
кам Ощадбанку
СРСР

09:20 Погода
09:25 Театральні сезони.

Краще за рік
09:50 Православна ен�

циклопедія
10:20 Погода
10:25 Х/ф "Дожити до

світанку"
11:50 Погода
11:55 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк
12:25 Околиця
12:55 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Гре�
ція � Росія

14:50 Euronews
15:00 Новини (із сурдо�

перекладом)
15:10 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. 1/2
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17:00 Погода
17:05 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдо�

перекладом)
18:45 Шляхами України
19:05 Погода
19:10 Місце зустрічі
20:30 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:15 Шустер�Live
22:40 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
22:45 Шустер�Live
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки

07:15 Х/ф "Нелюб" (1)
11:00 Х/ф "Земський лі�

кар" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Анаконда" (2)
21:50 Х/ф "Анаконда � 2.

Полювання на кри�
ваву орхідею" (2)

23:50 Х/ф "Забійні кані�
кули" (3)

01:25 Х/ф "Дикі хлопці"
(2)

03:00 Х/ф "Нелюб" (1) 

06:00 Т/с "Маршрут ми�
лосердя"

08:15 "Операція "И" та
інші пригоди Шу�
рика" (1)

10:10 Т/с "Точка кипіння" 
18:05 Т/с "Кровинушка"

(1)
19:05 Програма "Про

життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подро�

бицях"
20:30 "Велика різниця"
22:30 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�

вим"
02:00 Концерт "Queen

Tribute"
03:25 "Подробиці"
03:50 Д/ф "Таємна влада

генів"
04:35 Д/ф "Жадібність"

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
06:40 Т/с "Чарівники з

Вейверлі" (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 �

відьми" (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 прекрас�

на няня" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:25 Т/с "Універ" (1)
23:30 Дім�2
00:25 Х/ф "Хочу бути то�

бою" (2)

05:15 Служба розшуку
дітей

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт

06:40 Анекдоти по�укра�
їнськи

07:05 Т/с "Леся+Рома"
08:35 Ділові факти
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні нови�

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

тих ліхтарів. Мен�
ти�8"

12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�укра�

їнськи
13:05 Т/с "Мент у законі�

4" 
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Вулиці розби�

тих ліхтарів. Мен�
ти�8"

18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дия�

воли"
22:15 Т/с "Група "Zetа"�

2"
23:10 Т/с "Кодекс честі�

2"
00:10 Голі та смішні
01:25 Спорт
01:30 Погода
01:35 Т/с "Дружини фут�

болістів�3"
02:20 Факти

05:40 "Документальний
детектив"

06:05 Х/ф "Здрастуй і
прощавай" (1)

07:50 Х/ф "Вам і не сни�
лося" (1)

09:50 Х/ф "Королева
бензоколонки" (1)

11:35 Х/ф "За двома
зайцями" (1)

13:00 Х/ф "Загальна те�

рапія" (1)
20:05 "Російські сенсації.

Дорогі штучки"
21:00 "Російські сенсації.

Дуже дорогі штуч�
ки"

22:00 Х/ф "Моя мама �
Снігуронька!" (1)

23:55 Х/ф "Право на На�
дію"

01:50 Х/ф "Здрастуй і
прощавай" (1)

05:15 Т/c "Останній
акорд" (1)

06:00 Служба розшуку
дітей

06:05 Х/ф "Паливода" (1)
07:45 Х/ф "Піт у

пір'ях" (1)
09:20 Х/ф "Джо проти

вулкана" (1)
11:25 Х/ф "Містер Ма�

гу" (1)
13:20 Х/ф "Блондинка з

амбіціями" (1)
15:15 Х/ф "Дюплекс" (1)
17:10 Х/ф "Астерікс і

Обелікс проти Це�
заря" (1)

19:25 Спортрепортер
19:30 Піраньї
20:00 Т/c "Не родись

вродлива" (1)
21:00 Світлі голови. Літні

ігри
22:10 Хто зверху?
00:15 Т/c "Щасливі ра�

зом" (2)
01:05 Спортрепортер
01:10 Служба розшуку

дітей
01:15 Т/c "Відчайдушні

домогосподар�
ки" (2)

02:15 Т/c "У Філадель�
фії завжди соняч�
но" (1)

02:30 Зона ночі
02:35 Семеренки

03:30 Зона ночі
03:35 Зірка Вавілова
04:20 Сонячна людина

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

Ейнштейни" (1)
08:35 М/ф
09:00 Т/с "Маргоша"
11:00 "У пошуках при�

год"
12:00 "Давай одружимо�

ся!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Вдягни мене, як�

що зможеш"
17:00 "Секрети долі"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Розкішне життя"
20:00 "КВН"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Косяки" (2)

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:30 Х/ф "Гладіатор за
наймом" (1)

08:00 Т/с "Оперативний
псевдонім � 2" (1)

12:00 Т/с "Детективи"
12:30 "Кримінальні спра�

ви"
13:30 Т/с "Літєйний"
15:30 Т/с "Військовий

госпіталь"
23:30 "Свідок"
00:00 Х/ф "Бранці небес" (2)
02:30 "Свідок"
03:05 "Речовий доказ"
03:50 "Свідок"
04:20 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки

Сови"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:25 М/c "Відчайдушні

футболісти"
07:00 Події
07:10 Х/ф "Вона написа�

ла вбивство.
Смертельна істо�
рія" (1)

09:00 Т/с "Дорога на
острів Пасхи" (1)

11:50 Т/с "Дорожній пат�
руль" (1)

14:00 Т/с "Інтерни" (1)
15:00 Т/с "Умови конт�

ракту" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов

� 2" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
01:20 Т/с "Співтоварист�

во" (2)
02:10 Х/ф "Байки зі скле�

пу: Демон ночі" (3)
03:40 Події
04:00 Т/с "Дорожній пат�

руль"

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1971 — розкопуючи курган Товста Могила,
український археолог Борис Мозолевський
знайшов славнозвісну скіфську пектораль
2009 — Гренландія проголосила самовряду�
вання за результатами референдуму 

НАРОДИЛИСЯ: 

1962 — Віктор Цой, російський рок�співак

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1634 — Рембрандт одружився з Саскією ван
Ейленбюрх, яка відтоді стала його музою
1940 — в Комп'єні Франція підписала капіту�
ляцію перед Німеччиною (у тому ж вагоні, в
якому 1918 року підписувала капітуляцію Ні�
меччина)
1941 — Німеччина напала на СРСР: почалася
Велика Вітчизняна війна
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22  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
09:20 Школа юного су�

перагента
09:35 Шустер�Live
10:45 Місце зустрічі
12:15 Погода
12:20 "Секрети успіху" з

Наталею Городен�
ською

12:50 Погода
12:55 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. 1/4
фіналу

14:45 Погода
14:50 Зелений коридор
15:05 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. 1/4
фіналу

17:00 Погода
17:05 Золотий гусак
17:30 Місце зустрічі
18:55 Погода
19:00 Кабмін: подія тиж�

ня
19:10 Зворотний зв'язок
19:20 Наше Євро
19:55 Елтон Джон у Киє�

ві
20:00 Д/ф "СНІД"
20:30 Благодійний кон�

церт Елтона Джо�
на у Києві

22:00 Д/ф "СНІД�2"

22:30 Гурт "Queen". Кон�
цертна програма

ТРК "ЕРА"
00:05 Погода

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

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"
11:00 "Світ навиворіт � 3"
12:10 "Велика різниця

по�українськи"
13:15 Х/ф "Найкращий

друг мого чолові�
ка" (1)

15:20 Х/ф "Чоловіча жі�
ноча гра" (1)

17:10 Х/ф "Даішники"(1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Стежка

вздовж річки" (1)
00:00 Х/ф "Анаконда" (2)
01:35 Х/ф "Анаконда �

2. Полювання на
криваву орхі�
дею" (2)

03:05 Х/ф "Забійні кані�
кули" (3)

05:40 "Парк автомобіль�
ного періоду"

06:05 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо�
вим"

09:20 "Містечко"

10:00 "Орел і Решка"
10:55 "Найрозумніший"
12:55 "Велика різниця"
14:55 Ювілейний кон�

церт Надії Бабкіної
17:10 "Міжнародний фе�

стиваль "Юрмалі�
на"

19:00 "Розсміши коміка"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Вечірній Київ"
22:40 Х/ф "Операція "И"

та інші пригоди
Шурика" (1)

00:40 "Подробиці"
01:10 Т/с "Будинок на

Озерній" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
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)

09:45 М/с "Пукка" (1)
10:15 Єралаш
10:45 Крутони
11:15 Т/с "Універ" (1)
12:15 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
13:15 М/ф "Сімпсони.

Фільм на широко�
му екрані" (1)

14:55 Королева балу 2
16:00 Т/с "Універ" (1)
19:25 Х/ф "Іронія долі.

Продовження" (1)
21:45 Т/с "Універ" (1)

00:15 Х/ф "По той бік пів�
ночі" (1)

03:05 До світанку

05:00 Погода
05:05 Факти
05:30 Погода
05:35 Інший футбол
06:10 Козирне життя
06:55 Т/с "Поліцейська

академія"
08:45 Зірка YouTube
09:55 Дача
10:25 Квартирне питан�

ня
11:25 Стоп�10
12:25 Провокатор. Спе�

цвипуск
13:20 Спорт
13:25 Твій рахунок
14:25 Дивитися всім!
15:25 Х/ф "Легіонер"
17:45 Максимум в Украї�

ні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Дикий, дикий

Вест"
21:05 Х/ф "Я � леген�

да" (2)
23:05 Наша Russia
00:00 Т/с "Тринадцятий"
01:50 Т/с "Поліцейська

академія"
03:25 Утриматись у кріс�

лі
04:15 ПроЦікаве
04:55 Світанок

05:45 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:25 Х/ф "Золоті роги"
(1)

07:50 "Караоке на Май�
дані"

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:40 "Неймовірна прав�

да про зірок"
13:15 "Зіркове життя.

Приречені на са�
мотність"

15:15 Х/ф "Розумниця,
красуня" (1)

20:00 "Благодійний кон�
церт Елтона Джо�
на та гурту "Que�
en" проти СНІДу"

00:20 Х/ф "Вам і не сни�
лося" (1)

02:10 Х/ф "Королева
бензоколонки" (1)

05:35 Т/c "Останній
акорд" (1)

07:15 Здрастуйте, я ва�
ша мама

09:00 М/c "Качині історії"
(1)

09:35 М/c "Пінгвіни з
Мадагаскару" (1)

10:00 Ревізор
11:05 Пікнік
12:05 Новий погляд
13:05 Кухня на двох
14:05 Скетч�шоу "Красу�

ні"
15:05 Х/ф "Код Апока�

ліпсиса" (1)
17:15 Х/ф "Астерікс і

Обеліск. Місія
Клеопатра" (1)

19:45 Т/c "Бальзаків�
ський вік, або Всі
чоловіки сво..." (2)

23:35 Х/ф "Дюплекс" (1)
01:25 Спортрепортер
01:30 Т/c "Серцеїдки" (1)
02:15 Зона ночі

02:20 Загублений рай
03:10 Зона ночі
03:15 Четверта хвиля
04:30 Зона ночі
04:35 Скіфи (свідчення і

версії)
04:55 Зона ночі. Культу�

ра
05:00 Катерина Білокур.

Послання

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

медиків Гаммі" (1)
10:00 М/ф
10:20 Х/ф "У пошуках

скарбів тампліє�
рів"

12:10 М/ф "Тарзан" (1)
14:00 Т/с "Дихай зі

мною. Щастя у по�
зику"

19:50 Х/ф "Чоловік у мо�
їй голові" (1)

22:15 Т/с "Надприрод�
не" (2)

01:35 "Концерт Avril Lavi�
ne"

02:30 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:20 Т/с "Військовий
госпіталь"

15:00 Т/с "Ера стрільця �
2"

19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 7" (1)
23:00 Х/ф "Війна" (2)
01:10 Х/ф "Легенда про

динозавра" (3)
02:55 "Речовий доказ"
04:00 "Агенти впливу"
05:00 "Уроки тітоньки

Сови"
05:20 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:25 М/c "Відчайдушні

футболісти"
07:00 Події
07:15 Т/с "Інтерни" (1)
07:50 Х/ф "Кішки�миш�

ки" (1)
10:00 Жінка чемпіона
11:00 Т/с "Зустрічна те�

чія" (1)
13:00 Т/с "Дорожній пат�

руль" (1)
15:10 Т/с "Інтерни" (1)
17:00 Т/с "Дорога на

острів Пасхи" (1)
19:00 Події
19:20 Спецпроект "Один

день ЄВРО"
20:00 Благодійний кон�

церт Елтона Джо�
на та гурту "Que�
en" проти СНІДу

00:30 Реаліті�шоу "Вони
їдуть до нас"

01:50 Х/ф "Рембо � 4" (2)
03:20 Події
03:50 Т/с "Дорожній пат�

руль" (1)
05:30 Срібний апельсин

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 Погода
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 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок. Євро�

бачення
10:30 Золотий гусак
10:55 Ближче до народу
11:25 Караоке для дорос�

лих
12:20 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Пер�
ший півфінал

14:15 Погода
14:20 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Дру�
гий півфінал

16:10 Місце зустрічі
17:40 Шеф�кухар
18:30 Погода
18:35 Зірки гумору. С.

Дроботенко, брати
Пономаренки, В.
Моїсеєнко, В. Да�
нилець, Ю. Гальцев,
О. Воробей

20:15 Головний аргумент
20:25 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:15 Наше Євро
21:40 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. Фі�
нал

23:45 Церемонія закриття
ЄВРО�2012

ТРК "ЕРА"
00:15 Погода

00:20 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
00:50 Наше Євро
01:20 Трійка, Кено, Макси�

ма
01:25 Підсумки дня
01:40 Футбол. Чемпіонат

Європи�2012. По�
втори кращих мат�
чів

05:15 М/с "Каспер" 
05:25 "Надвечір'я" з 

Т. Щербатюк

06:40 Х/ф "Найкращий
друг мого чолові�
ка" (1)

08:35 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото�за�

бава"
10:10 Дісней! "Русалонь�

ка" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і Пум�

ба"
11:00 "Кулінарні курси з

Юлією Висоцькою"
11:25 "Велика різниця по�

українськи"
12:35 Х/ф "Даішники" (1)
14:45 Х/ф "Гюльчатай" (1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Х/ф "Гюльчатай" (1)
22:55 "Світське життя"
23:55 "ТСН�тиждень"
00:50 Х/ф "Дуже дурне кі�

но" (2)
02:25 Х/ф "Стежка вздовж

річки" (1)

06:45 "Найрозумніший"
08:30 М/ф "Маша та Вед�

мідь"
08:55 М/ф "Машині казки"
09:30 "Школа доктора Ко�

маровського"
10:05 "Неділя з "Кварта�

лом"
11:10 "Свати біля плити"
11:35 Т/с "Вийти заміж за

мільйонера"
15:50 Х/ф "А я люблю од�

руженого"
17:50 Т/с "Лжесвідок" (1)
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Лжесвідок" (1)
23:00 Х/ф "Громадянка

начальниця"
00:45 Подробиці тижня
01:30 Х/ф "Рита"
03:10 Х/ф "А я люблю од�

руженого"

06:00 Дізнайся як
06:15 Наступний
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/ф "Сімпсони.
Фільм на широкому
екрані" (1)

11:15 Х/ф "Аквамарин" (1)
13:15 Крутони
13:45 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:50 Т/с "Універ" (1)
16:45 Х/ф "Іронія долі.

Продовження" (1)
19:00 Королева балу 2
20:00 Т/с "Універ" (1)
23:25 Х/ф "Стерви" (2)
01:20 Х/ф "Аквамарин" (1)
03:00 Дурнєв+1
03:25 До світанку

05:40 Погода
05:45 Факти
06:00 Погода

06:05 М/ф
06:45 Квартирне питання
07:35 Дача
08:05 Анекдоти по�україн�

ськи
08:40 Твій рахунок
09:40 Дивитися всім!
10:40 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Стоп�10
13:25 Наша Russia
14:20 Х/ф "Легіонер"
16:35 Х/ф "Дикий, дикий

Вест"
18:45 Факти тижня з Окса�

ною Соколовою
19:45 Х/ф "Подорож до

центру Землі"
21:35 Х/ф "Сукупність

брехні" (2)
00:05 Голі та смішні
01:05 Х/ф "Я � легенда" (2)
02:50 Інтерактив. Тижне�

вик
03:05 Т/с "Тринадцятий"
04:35 Світанок

06:00 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:00 Х/ф "Морозко" (1)
08:50 "Сніданок з Юлією

Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:45 "Неймовірні історії

кохання"
11:50 "Караоке на Майда�

ні"
12:50 Х/ф "За двома зай�

цями" (1)
14:15 "Куб"
16:00 "Моя правда. Олек�

сандр Абдулов"
16:55 "Моя правда. Тіна

Канделакі"
17:55 "Моя правда. Олег

та Михайло Єфре�
мови. Жрець та
блазень"

19:00 "Битва екстрасен�
сів"

20:05 Х/ф "Жіноча інтуї�
ція" (1)

22:45 Х/ф "Любов і страхи
Марії" (1)

00:55 "Неймовірні історії
кохання"

01:50 Х/ф "Нескінчена по�
вість" (1)

05:50 Т/c "Останній акорд"
(1)

06:35 Кліпси
06:55 Ревізор
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 М/c "Качині історії"

(1)
09:35 М/c "Пінгвіни з Ма�

дагаскару" (1)
09:55 Світлі голови. Літні

ігри
11:05 Хто зверху?
12:55 Шури�амури
14:00 Мачо не плачуть
15:00 Скетч�шоу "Красуні"
15:40 Х/ф "Астерікс і

Обелікс проти Це�
заря" (1)

18:00 Х/ф "Астерікс і Обе�
ліск. Місія Клеопат�
ра" (1)

20:05 Х/ф "Астерікс на
Олімпійських іг�
рах" (1)

22:30 Піраньї XL
23:25 Х/ф "Блондинка і

блондинка" (2)
01:20 Спортрепортер
01:25 Т/c "Серцеїдки" (1)
02:25 Зона ночі
02:30 Де ти, Україно?
03:20 Зона ночі
03:25 Третя влада
04:10 Зона ночі
04:15 Скіфи
04:25 Софія � дитя кохан�

ня
04:40 Зона ночі. Культура

04:45 Іван Франко

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Тарзан" (1)
09:00 М/ф "Пригоди вед�

медиків Гаммі" (1)
10:00 М/ф
10:10 Х/ф "У пошуках

скарбів Тамплієрів �
2"

11:55 Т/с "Дихай зі мною.
Щастя у позику"

13:50 Х/ф "Чоловік у моїй
голові" (1)

16:15 "Секрети долі"
17:15 Х/ф "Поліцейський з

Беверлі�Хіллз � 3"
(1)

19:15 "КВК"
22:15 Т/с "Надприродне"

(2)
01:35 Х/ф "Безсоння" (2)
03:25 "Концерт Avril Lavi�

ne"
04:20 "Нічне життя"

05:50 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:15 Т/с "Ера стрільця �
2"

11:30 "Легенди карного
розшуку"

12:00 "Агенти впливу"
13:15 Д/с "Православні

святі"
15:00 Т/с "Таємниці слідс�

тва � 7" (1)
19:00 Т/с "Тіло як доказ"

21:00 Т/с "Закон і поря�
док"

23:00 Х/ф "Спокуса" (2)
01:30 Х/ф "Щупальця" (2)
03:15 "Речовий доказ"
03:40 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки Со�

ви"
05:25 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:25 Т/с "Інтерни" (1)
08:00 Спецпроект "Один

день ЄВРО"
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Реаліті�шоу "Вони

їдуть до нас"
12:15 Т/с "Дорожній пат�

руль" (1)
14:30 Т/с "Інтерни" (1)
15:00 Х/ф "Свідок" (1)
17:00 Т/с "Дорога на ост�

рів Пасхи" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Дорога на ост�

рів Пасхи" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Ток�шоу "Великий

футбол"
21:40 ЄВРО�2012. Фінал
00:00 Ток�шоу "Великий

футбол"
02:00 Х/ф "Серце і ду�

ші" (1)
03:40 Події тижня
04:10 Т/с "Дорожній пат�

руль" (1)
05:50 Срібний апельсин
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

930 — створено найдавніший у світі парламент —
ісландський альтинг
2001 — почався триденний офіційний візит па�
пи римського Івана Павла II в Україну

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1812 — армія Наполеона, що налічувала до 600
тисяч вояків, перетнула річку Німан і вторглась на
територію Росії

НАРОДИЛИСЯ: 

1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Арген�
тини з футболу



Перший у Боярці клуб сімейного
дозвілля радісно і святково розпо�
чинає свою роботу за підтримки Бо�
ярської міської ради. Проект "Ре�
лакс" став переможцем у  конкурсі
соціальних проектів (І місце) та от�
римав фінансування, котре було ви�
користано на закупівлю настільних
ігор.  Тепер діти та дорослі мати�
муть змогу пограти в новус (мор�
ський більярд), настільний футбол,
шахи, шашки, доміно та різні ігри
для найменших. А до справи прид�

бання настільної гри карум (чапа�
ївський більярд) долучився також
президент Федерації України з
гри новус Іван Лісовенко.

Свято розпочалося ще з однієї
радісної звістки: давній друг Цен�
тру, депутат Боярської міськради
Андрій Арчаков повідомив про те,
що спільно з підприємницею Іри�
ною Касс вони дарують Центру
тенісний стіл.  

На суботнє свято завітали діти
та підлітки різного віку разом із
матусями, татусями, дідусями й
бабусями � загалом понад 70
осіб. Усі вони взяли активну
участь у презентації різноманіт�
них видів активного відпочинку,

котрі клуб пропонує для ціка�
вого і змістовного сімейного
дозвілля. Головною метою
організаторів було створення
комфортних умов, за яких
сім'я мала б змогу зібратися
разом, відпочити, поспілку�
ватися, повчитися новому,
погратися, � тобто зайнятися
усім тим, на що нерідко бра�
кує часу за роботою та бу�
денними турботами.

Діти разом із батьками
грали у настільні ігри;
створювали маленькі
"шедеври"  у творчій
майстерні; відпочивали у
кімнаті релаксації з
мультиками; грали в рух�
ливі ігри; бігали, стриба�
ли, пускали мильні буль�
башки і всіляко розважа�
лися. Особливо приємно,
що було досить багато
сімей разом із татусями,
котрі і з дітьми залюбки
гралися, і морському бі�
льярду увагу приділити
встигли. 

За словами директо�
ра Центру Ангеліни Лах�
тадир, це свято друзів у
клубі сімейного дозвіл�
ля � чудова нагода залу�
чити до традицій здоро�
вого, цікавого і корисного
спілкування більше сі�
мей із дітьми. У най�
ближчих планах клубу �
корисні тренінги та пси�
хологічні консультації,
зустрічі з цікавими людь�
ми, творчі майстер�кла�

си для дітей і дорослих та багато ін�
ших подій і заходів, які допоможуть
боярчанам наповнити позитивом
години сімейного дозвілля, зустрі�
тися зі старими друзями і знайти
нових. 

І хоча фактично клуб сімейного
дозвілля "Релакс" вже діє та пос�
тійно розширює коло друзів і прос�
тір своєї активності, концепція його
розвитку знаходиться на стадії
розроблення. Центр чекає на про�
позиції, волонтерську допомогу та
активну участь усіх, хто береже
злагоду у своїх сім'ях, цінує кожну
мить радісного і корисного спілку�
вання. 

ООООффффііііццццііііййййнннноооо    ¡ÓˇÍ‡
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"НЕ ЗНАВШИ БРОДУ, 
НЕ ЛІЗЬ У ВОДУ…!"

Найбільш корисний відпочинок вліт�
ку � це відпочинок на воді. Але, відпочи�
ваючи на воді, треба пам'ятати про без�
пеку.

Першою умовою безпечного відпочинку
на воді є вміння плавати. Людина, яка доб�
ре плаває, почуває себе на воді спокійно,
упевнено, у випадку необхідності може на�
дати допомогу товаришу, який потрапив у
біду.

Крім того, вода � це чудодійний засіб оз�
доровлення організму. Плавання зміцнює
його, розвиває силу, спритність, витрива�
лість. Але, на жаль, для декого відпочинок
біля води закінчується трагедією. Так, се�
ред основних причин загибелі дітей на воді
є невміння плавати та купання без нагляду
дорослих.

Для того, щоб відпочинок на воді приніс
тільки задоволення, необхідно дотримува�
тись певних правил.

Купатися можна тільки у спеціально від�
ведених та обладнаних для цього місцях.

Безпечніше відпочивати на воді у світлу
частину доби.

Купатися краще в спокійну безвітряну
погоду при температурі води � не нижче
+20 

о
С, повітря � не   нижче +24 

о
С.

Після прийняття їжі купатися можна не
раніше, ніж через 1,5�2 години. 

У воду заходити слід повільно, обереж�
но пробуючи дно ногою.

Якщо не вмієш плавати, не заходь у во�
ду глибше пояса, щоб не оступитися і не
потрапити на глибоке місце, в яму, чи не
опинитися на сильній течії.

У воді варто бути не більше 15 хвилин.
Перебуваючи у воді, не стій на одному міс�
ці, активно рухайся, плавай. Не купайся аж
доти, поки тобі не стане холодно, бо при
переохолодженні у воді наступає різке ско�
рочення м'язів, що несе за собою зупинку
дихання. При перших ознаках переохолод�
ження негайно виходь із води, переодягни�
ся у сухий одяг, зроби декілька фізичних
вправ, простих рухів. 

Ніколи не плавай наодинці. Не запливай
далеко, особливо за буї, оскільки можна не
розрахувати свої сили. Навчися відпочива�
ти на воді. Для цього необхідно вміти пла�
вати на спині. Перекинувшись на спину і ут�
римуючи себе на поверхні легкими рухами
рук і ніг, ти зможеш відпочити.

Перед тим, як стрибати у воду, переко�
найся у безпеці дна і достатній глибині во�
доймища. 

Пірнати можна лише там, де є для цього
достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Після купання не рекомендується сидіти
на сонці, краще відпочити в тіні.

Якщо ти став свідком того, що людина
тоне чи кличе на допомогу � негайно пові�
дом рятувальників, які завжди чергують на
обладнаних для купання місцях.

Ні в якому разі:
не купайся без дорослих;
Не залазь на попереджувальні знаки,

буї, бакени;
не стрибай у воду з човнів, катерів, спо�

руджень, не призначених для цього;
не пірнай з містків, дамб, причалів, де�

рев, високих берегів; 
не купайся біля крутих і зарослих густою

рослинністю берегів;
не використовуй для плавання такі не�

безпечні засоби, як дошки, колоди, камери
від автомобільних шин та інше знаряддя,
не призначене для плавання. Пам'ятай, що
надувні матраци і надувні іграшки вітром
або течією може віднести дуже далеко від
берега, а хвилею перевернути, з них може
вийти повітря, і вони втратять плавучість; 

не грай у воді в небезпечні ігри, а саме:
не слід підпливати під тих, хто купається,
хапати їх за руки чи ноги, "топити"; 

не подавай неправдивві сигнали про
допомогу; 

не купайся у непогоду, при сильному віт�
рі, великій хвилі. 

Отже, якщо ви будете уважними та обе�
режними і дотримуватиметеся цих правил,
відпочинок на воді принесе вам лише ра�
дість та задоволення.

Начальник 11�ПДПЧ (м. Боярка),
капітан служби цивільного захисту 

М.О. Осипенко 
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!Саме таке гасло мав
захід, який відбувся тепло�
го суботнього дня, 9 чер�
вня, у Києво�Святошин�
ському центрі соціально�
психологічної реабілітації.
Цього дня, що відзнача�
ється в усьому світі як День
друзів, громадська органі�
зація "Центр розвитку гро�
мад" святково презентува�
ла роботу клубу сімейного
дозвілля "Релакс" широ�
кому колу сімей Боярки та
району.

досвідПозитивний 

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Із 19 червня починає свою ро�
боту громадська приймальня
депутата Боярської міської ра�
ди Івана Михайловича Ястру�
бецького. Жителі міста можуть
звертатися до громадської прий�
мальні з пропозиціями та прохан�
нями щодо житлово�комунальних
та соціально�культурних питань,
отримати безкоштовні юридичні
консультації.

Прийом громадян проводиться
за адресою: м. Боярка, вулиця 
Б. Хмельницького, 98 (1 поверх).

Прийом громадян проводиться
щовівторка та щосереди з
11.00 до 15.00 години.

Особистий прийом громадян
депутатом І.М. Яструбецьким здій�
снюється за попереднім записом.

Стартова ціна за приміщення, що знаходиться за
адресою: м. Боярка, вул. Сєдова, 3, (орендна ставка �
10%, приватний навчальний заклад) становить �
1780,3 грн на місяць.

Стартова ціна за приміщення, що знаходиться за
адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52 (орендна ставка �
40%, кабельне телебачення) складає � 307,43 грн на
місяць.

Конкурс проводиться за таких умов використання
об'єктів:
• пропозиції щодо збільшення розміру орендної пла�
ти у порівнянні з визначеним незалежною оцінкою
стартовим розміром орендної плати;
• ефективність використання об'єкта оренди за ці�

льовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об'єкта, в т.ч. еколо�
гічних, санітарно�епідеміологічних, протипожежних
норм;
• проведення капітального ремонту (реконструкції,
модернізації) орендованих основних фондів (у разі
необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або відшкодуван�
ня витрат на її виконання одним із учасників конкурсу.

Термін подання заяв, пропозицій учасників кон�
курсу протягом 20 календарних днів з моменту публі�
кації оголошення.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на
розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій зазначається наймену�
вання особи, місце знаходження (юридична адреса),
вид діяльності, контактний телефон.

До заяви додаються:
а) для юридичних осіб:
� належним чином засвідчені копії установчих до�

кументів;
� документи, що посвідчують повноваження пред�

ставника юридичної особи;

� відомості про фінансовий стан (платоспромож�
ність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської
та кредиторської заборгованостей;

� довідка про те, що проти нього не порушено
справу про банкрутство.

б) для фізичних осіб:
� копія документа, що посвідчує особу учасника

конкурсу, або належним чином оформлену довіре�
ність, видану представнику фізичної особи;

� копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи
як суб'єкта підприємницької діяльності.

Усі учасники конкурсу подають зобов'язання (про�
позиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов'язання
(пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної
плати та додаткові зобов'язання щодо експлуатації
об'єкта, платіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 11 липня 2012 р. об
11�00 годині в приміщенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися до фінансово�економіч�
ного відділу  міськвиконкому ( каб. № 10),

Київська обл., м .Боярка, вул. Білогородська, 13. 
Тел. 41�550, головний спеціаліст з економічних пи�

тань Петруха Оксана Анатоліївна.

№
Перелік об'єктів комунальної власності 

м. Боярка, що підлягає передачі в оренду
на конкурсних засадах

1. Приміщення за адресою:
м. Боярка, вул. Сєдова, 3

64 кв. м

2. Приміщення за адресою:
м. Боярка, вул. Гоголя, 52

6,1 кв. м
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

чергова 21 сесія

РІШЕННЯ № 21/1018

від 14 червня  2012 року   м. Боярка

Про звільнення від сплати податку на

прибуток КП "Боярка Інформ" в 2012 році

Розглянувши лист керівника КП "Боярка Інформ" Осадчої К.С. за
№ 27 від 14.06.2012 року, керуючись пп. 28 п.1 ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" , � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А:

1. Надати КП "Боярка�Інформ" пільгу в розмірі 100 % зі сплати по�
датку на прибуток в 2012 році.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з пи�
тань фінансів, бюджету, соціально�економічного розвитку, зовніш�
ньо�економічних зв'язків.

СЕКРЕТАР РАДИ Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 21 сесія

РІШЕННЯ № 21/1015
від 14 червня  2012 року   м. Боярка
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал  2012 року
Керуючись п. 23 ч.1 ст. 26, пп. 4 п. а ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  відповідно
до Бюджетного Кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р. № 228 "Про
затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ" (зі змінами від 29.04.04 р. № 549 та від 17.05.02 р. № 659), заслухавши інформацію
завідувача фінансово�економічним відділом про виконання міського бюджету за І квартал 2012 року, та,
враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, соціально�економічного
розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2012 р.
по доходах у сумі 11 010,5  тис. грн, а саме: загальний фонд � 8637,0  тис. грн, спеціальний фонд � 2373,5 тис.
грн, в т. ч.:
бюджет розвитку м. Боярка � 796,4 тис. грн, субвенції з держбюджету � 679,7 тис. грн.
по видатках у сумі 10850,2 тис. грн, у тому числі загальний фонд � 9470,0 тис. грн та спеціальний фонд �
1380,2 тис .грн, в т. ч.:
бюджет розвитку м. Боярка � 248,7 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів,
бюджету, соціально�економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків.

СЕКРЕТАР РАДИ Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 21 сесія

РІШЕННЯ№ 21/1017
від 14 червня  2012 року   м. Боярка
Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської 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, рі�
шенням сесії районної ради від 31.05.2012 року № 224�18�VI "Про внесення змін до рішення Києво�Святошинської ра�
йонної ради від 28.12.2011 р. № 173�17�VI "Про районний бюджет Києво�Святошинського району на 2012 рік", рішен�
ням Боярської міської ради VI скликання від 29.12.2011 року № 15/813 року "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 асигну�
вань, а саме:
зменшити асигнування по КФК 250102 КЕКВ 3000 на 50 000,00 грн;   
збільшити асигнування по КФК 250380 КЕКВ 1320 на 50 000,00 грн (субвенція з місцевого бюджету районному бюдже�
ту на харчування дітей в пришкільних таборах).
2.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по КДБ 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих територій на 396 300,00 грн.
3. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 396 300,00 грн, напрямом використання якого є пе�
редача із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) коштів Субвенції з державного бюджету місце�
вим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих територій у сумі 396 300,00 грн.
4. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 396 300,00 грн., напрямком покриття якого визна�
чити надходження із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) коштів Субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвитку окремих те�
риторій в сумі 396 300,00 грн.
5. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) по КФК 150101 по КЕКВ 2410 на 396
300,00 грн (реконструкція мережі вуличного освітлення) за рахунок передачі із загального фонду до спеціального кош�
тів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально�економічного розвит�
ку окремих територій.
6.Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків спеціального фонду, а саме:
зменшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2123 на 8 527,00 грн;
зменшити асигнування по КФК  010116 КЕКВ 2110 на 12 366,00 грн;  
збільшити асигнування по КФК 150101 КЕКВ 2410 на 20 893,00 грн (для співфінансування реконструкції мережі вулич�
ного освітлення за рахунок коштів Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально�економічного розвитку окремих територій;
зменшити асигнування по КФК 100202 КЕКВ 2410 на 500 000,00 грн;  
збільшити асигнування по КФК 180409 КЕКВ 1310 на 500 000,00 грн (поповнення статутного капіталу КП "Боярське
ГВУЖКГ" на виготовлення проектів реконструкції та будівництва доріг місцевого значення).  
7. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7 "Рішення про затвердження міського бюджету на 2012 рік".
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Скочка В. А.

СЕКРЕТАР РАДИ Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 21 сесія

РІШЕННЯ № 21/1019
від 14 червня  2012 року   м. Боярка
Про внесення об'єкта нерухомості за адресою: 
вул. Київська, 26 до Переліку об'єктів комунальної власності
територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватиза�
ції у 2012 році
Керуючись пп. 5, 6  ст. 60 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", Законом України "Про приватизацію державного
майна", Законом України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести об'єкт нерухомості за адресою: вул. Київська, 26, загаль�
ною площею 1566,0 кв. м шляхом продажу на аукціоні до переліку
об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Боярка,
які підлягають приватизації у 2012 році. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого зас�
тупника міського голови Скочка В. А. 

СЕКРЕТАР РАДИ Д. І. ПАЛИВОДА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 21 сесія

РІШЕННЯ № 21/1016
від 14 червня  2012 року   м. Боярка
Про зміни до рішення сесії Боярської міської ради від
20.01.2012 року № 16/819 "Затвердження штату і чисельності
виконкому міської ради та положень про преміювання праців�
ників виконкому та про порядок встановлення працівникам ви�
конкому надбавки (доплати) за високі досягнення у праці і за
виконання особливо важливої роботи у 2012 році"
Керуючись п. 5 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні" та відповідно до типових штатів, затверджених постано�
вою КМУ № 174 від 07.02.07 р. та постанови Кабінету Міністрів Украї�
ни від 09.03.2006 р. № 268 "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" з метою покращення організації праці праців�
ників виконкому, підвищення їх професійності, матеріальної зацікав�
леності в ефективному виконанні своїх функціональних обов'язків, та
враховуючи виробничу необхідність, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до штату апарату виконавчого комітету Боярської
міської ради та міських служб (Додаток 1) з внесенням відповідних
змін до штатного ропису (Додаток 2). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого зас�
тупника міського голови Скочка В. А.

СЕКРЕТАР РАДИ Д. І. ПАЛИВОДА
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Про загрозу оточення Києва
Ставка була поінформована, але,
не забезпечивши надійної оборо�
ни флангів, наполягала на утри�
муванні "до останнього" фронту
київського укріпрайону. Німці не
змогли подолати київську оборо�
ну з фронту, тому зупинилися,
зняли з московського напряму
друге танкове угруповання і вда�
рили на південь. Протиставити
щось ефективне такому маневру
Ставка не змогла. А коли вели�
чезна група радянських військ
опинилася в оточенні, не забез�
печивши належним постачанням
боєприпасів, пального та продо�
вольства, наказали майже неоз�
броєним арміям іти на прорив. В
результаті сотні тисяч бійців заги�
нули, а більше півмільйона потра�
пили в полон. Трагічна доля спіт�
кала майже всіх бранців. Пере�
важна більшість померли в не�
людських умовах: бруд, холод,
епідемії, голод. Частина полоне�
них потрапила до боярського
фільтраційного табору. Про це
дізналися завідуючий секцією
фізкультури Києва Дубянський та
професор Київського університе�
ту, редактор профашистської га�
зети "Нове українське слово" К.
Штепа. Вони написали листа на
ім'я голови київської управи
Олександра Оглобліна: "Секція
фізкультури при відділі освіти
просить Вас допомогти в справі
звільнення кращих майстрів
спорту України � футболістів збір�
ної команди м. Києва, які зараз
перебувають як військовополо�
нені у таборах Боярки: Кузьмен�
ко І., Трусевич М., Клименко О.,
Коротких М., Балакин Л., Щегод�
ський К., Шацький О., Суха�

рєв В.". Скоро полонених футбо�
лістів звільнили під розписку про
лояльність до німців і зарахували
до IV категорії � "підозрілі". Крім
них зареєструвалися в окупова�
ному Києві М. Свиридовський, Ф.
Тютчев, М. Путистін, М. Голімбієв�
ський, Л. Гундарєв, П. Комаров,
Ю. Чернега, О. Ткаченко, М. Мель�
ник, Г. Тимофеєв, М. Гончаренко
та інші.

За умов окупаційного режиму,
щоб вижити та не бути звинуваче�
ним у саботажі, кожен футболіст
мусив стати до праці. Декому
вдалося влаштуватися одразу �
роботою не перебирали. Інші
промишляли на базарах. М. Ко�
ротких працював кухарем в їдаль�
ні, М. Путистін влаштувався туди
майстром. В. Сухарєв працював
на залізниці. Ю. Чернега був охо�
ронцем в міській управі. Гунда�
рєв, Голімбієвський, Ткаченко та
Тимофеєв пішли в поліцію. А хто
відверто намагався ганити ра�
дянську владу, отримував більш
престижні посади. Одним із таких
був відомий в минулому футбо�
ліст "Желдора" (пізніше "Локомо�
тив") Г. Швецов. Він створив
спортивне товариство "Рух", під�
креслюючи відданість новому ре�
жиму. Сам був граючим тренером
футбольної команди. Дехто з
футболістів, тільки�но відчули за�
надто щиру запопадливість Шве�
цова перед німцями, перейшли у
команду хлібзаводу № 1 "Старт",
хоч засновником і керівником її
був новоявлений "фольксдойче",
моравський чех Йозеф Кордик.
Завдяки новому статусу йому не
треба було гудити радянську вла�
ду, щоб стати "шефом", по суті
власником хлібозаводу № 1 (до і
після війни заводу № 4). До війни

він працював там начальником
лабораторії і був палким прихиль�
ником київського "Динамо", доб�
ре знав київських футболістів.
Кордик вважав за честь для себе
допомагати відомим спортсме�
нам, і кількох футболістів прийняв
на роботу. А коли Швецов захо�
дився створювати Українську
футбольну лігу � більш наполегли�
во почав залучати відомих футбо�
лістів до хлібозаводу. 

Якщо комусь випадала необ�
хідність про щось довідатися, чи
що�небудь дістати � всі прямува�
ли на "Євбаз" (чомусь люди міс�
це, де зараз знаходиться універ�
маг "Україна" та цирк, частіше на�
зивали саме так, а не Галицьким
базаром). Там Йозеф Кордик і
познайомився з Миколою Трусе�
вичем, та так зрадів тому, що ла�
ден був купити всі запальнички,
виготовлені з патронних гільз,
котрі той продавав. Радість Кор�
дика була цілком виправданою,
адже майстер спорту динамівець
Трусевич серед 55 кращих фут�
болістів СРСР у п'ятірці воротарів
був другим. За інших обставин
Кордик запропонував би конди�
терові за фахом Трусевичу прес�
тижну посаду, та зважаючи на ди�
версії та всякі негаразди, котрі
час від часу траплялися у цехах,
погодився взяти його, як і інших
футболістів, у бригаду вантажни�
ків. Невдовзі за допомогою Тру�
севича бригаду поповнили ще
Свиридовський, Кузьменко, Кли�
менко, Гончаренко, Путистін, Тют�
чев і Комаров. 

Кордик забезпечив футболіс�
там можливість двічі на тиждень
тренуватися на стадіоні "Зеніт".
Крім дев'яти футболістів�завод�
чан, до команди приєдналися

Мельник, Коротких, Чернега, Гун�
дарєв, Ткаченко, Тимофеєв і Суха�
рєв. Важливо зазначити, що дію�
чими динамівцями чемпіонату
1941 року були лише троє: Трусе�
вич, Клименко та Комаров. Гунда�
рєв та Мельник входили до дублю
"Динамо", але не зіграли жодного
матчу. Гончаренко грав за одесь�
кий "Спартак". Балакін та Суха�
рєв � гравці київського "Желдору".

4 червня 1942 року дирекція
хлібозаводу № 1 звернулася до
міської управи з проханням виді�
лити спортивний інвентар для
футбольної команди. Уже 19 чер�
вня все було отримано, причому
футболки були червоного кольо�
ру, бо інших не виявилося…

(Далі буде)
Голова ГО Боярське Мистецьке
Братство Віталій Приймаченко

Чоловік Катерини Павлівни �
Олександр Васильович Чехнов,
1926 року народження, пройшов
дорогами війни від її початку і до
самого кінця. Стрілець у складі
320 дивізії, після навчання � меха�
нік�водій середніх танків. Багато
разів був тяжко поранений. За ге�
роїзм та відвагу відзначений ря�
дом почесних військових наго�
род. Але й після перемоги над Ні�
меччиною війна для нього ще за�
кінчилася. Олександр Чехнов
продовжував служити і воювати з
японцями в складі 31735 військо�
вої частини. Після демобілізації
працював майстром на взуттєвій
фабриці у Фергані. Там і зустрів
свою долю � Катерину Павлівну, з
якою й одружився. Приїхали на
Київщину � батьківщину дружини,
збудували дім. З того часу сім'я
Чехнових � боярчани. 

� Після загибелі батька я опи�
нилася в Київському дитячому
будинку, � згадує Катерина Пав�
лівна. � При ньому функціонува�
ла швейна фабрика, де працю�
вали діти. І хоча ми були зовсім
маленькими, але нам знаходили
роботу. Зокрема я підмітала, за�
тягувала нитки в голки, розрива�
ла заготовки для конвертів і
складала в стосики, а вже стар�
ша дівчинка їх склеювала. Якось,
збираючи гриби та ягоди (так ми
допомагали кухарям), я опини�
лася в лісі. Та осатанілі діти
прив'язали мене до дерева і за�
лишили місце свого злочину. Як
я відчайдушно пручалася, як на�
магалася визволитися… Та нічо�
го не виходило. Знесилена, не

зчулася, як заснула. Прокину�
лась від того, що хтось облизу�
вав моє обличчя. Відкрила очі �
переді мною великий мислив�
ський собака. Розумний пес
привів до мене свого господаря.
Ним виявився лісник. Рятівник
взяв мене на руки і приніс до се�
бе додому. Довго я жила з цією
доброзичливою сім'єю. Ніхто
мене не шукав. Та згодом заску�
чала за дітьми, тож повернулася
назад в дитячий будинок. Злов�
мисники думали, що я загинула.
Вони були дуже здивовані моєю
появою і більше не чіпали. Под�
руги ж зраділи моєму повернен�
ню…

Настав 1941�ий. До дитячого
будинку на автомобілі приїхав
якийсь поважний начальник, по�
чав кричати на завідувачку: "По�
чему дети здесь? Немец уже
близко! Война. Немедленно эва�
куировать детей!". Саме тоді
вперше почули страшне ревіння
з неба. Вороги з літаків скидали
порожні бочки. Вони летіли зі
страшенним ревом. А робили це
для того, щоб посіяти паніку се�
ред населення. Біля дитячого
будинку біла річка, в якій ми ку�
палися. Смерть була поруч, хоча
ми не розуміли того, � все диву�
валися височезним стовпам во�
ди, що здіймалася високо в небо
після падіння бомби у воду. Для

нас це були фонта�
ни до неба…

…Приїхав трак�
тор. Нас, близько
тридцяти чоловік,
посадили на причіп і
повезли до Марі�
уполя. Їхали
повз куку�
р у д з я н е
поле. Аж
р а п т о м
виходять
з нього
я к і с ь
с о л д а �

ти, зупиняють наш трактор, і пе�
ревіряють документи. З нами
їхала жіночка�єврейка з сином, і
ще якийсь чоловік. Нас відпусти�
ли, а їх у кукурудзі розстріляли.
Моя дитяча душа пройнялася
пронизливою тривогою, а тіло
тремтіло, неначе листочок на
дереві. Після цього добиралися
до Маріуполя тільки вночі. А
вдень ховалися в соняшниках,
чи кукурудзі, чи в лісі, адже фа�
шисти немилосердно бомбили,
або ж скидали листівки, в яких
закликали повертатися додому.
Так ми дісталися до переправи.
На березі річки Кальміус зібра�
лося безліч біженців і солдатів �
жодного мосту поблизу не було.
Та хтось сказав, що ми з дитячо�
го будинку, тож солдати допо�
могли нам � переправили на
плоту в першу чергу…

…З України поїзд привіз до Ка�
захстану. Степ оточував звіду�
сіль. З ешелонів розвантажува�
ли заводське устаткування прос�
то неба, тут же будували намети
і збирали верстати, на яких вже
наступного дня виготовляли бо�
єприпаси для фронту. Нас, сиріт,
теж розмістили у наметах. Літо.
Спека. А скільки шакалів… Ніч,
як приходить, так і виють.
Страшно. Нас відразу залучили
до роботи. Адже евакуйованих

заводів перевезли багато, а ро�
бочих рук не вистачало. Ми тя�
гали труби, дошки, складали
міни, снаряди. І все напівго�

лодні, бо годували якоюсь ба�
ландою з листя винограду. Не�

подалік нашого табору �
кишлак. Там одні баби і

дуже багато дітей. Го�
лод гнав нас туди: за
їжу вичищали з�під
корів, прибирали
дворища, гляділи

дітей…
…Вже у Таш�

кенті офор�
мили в

ремісниче
училище.
Навчали�
ся і пра�
цювали по
10 годин

на добу. Після його закінчення
працювала свердляркою 5�го
розряду 12 годин, як малолітня.
Виготовляли снаряди нарівні з
дорослими. Це була каторжна
праця. Мені було всього 14 ро�
ків. Жила в гуртожитку…

…А потому нас, комсомольців,
направили до Сталінградського
шпиталю доглядати поранених
солдатів. Медперсоналу не вис�
тачало, тому роботи було дуже
багато. В основному ми прали
закривавлені бинти та білизну
поранених, боролися з вошами
й клопами. Інколи нам доручали
змащувати рани. Надивилася я
тоді жахів. Адже були і тяжко по�
ранені: без рук, без ніг... Неза�
гартована дитяча психіка не
спроможна байдуже сприймати
чуже нещастя. Від того дуже
страждала. 

Спогади роз'ятрили душу Ка�
терини Павлівни. Вона дуже
розхвилювалася і не змогла про�
довжити свою розповідь…

І хоч минулого з того часу ба�
гато десятиліть, спогади про
людський біль та страждання, які
принесла в життя мільйонів лю�
дей війна, досі зберігає пам'ять,
застерігаючи, аби ніколи люд�
ство не допустило повторення
воєнних лихоліть. 

Валентина Сіродан

Південно�Західний фронт (мар�
шал С. К. Тимошенко). 26 червня на�
дійшло рішення Ставки про звільнен�
ня генерала Баграмяна з посади на�
чальника штабу Південно�Західного
фронту: "Товариш Баграмян не задо�
вольняє Ставку не тільки як началь�
ник штабу, покликаний укріпляти
зв'язок і керівництво арміями, він не
задовольняє Ставку навіть як прос�
тий інформатор, зобов'язаний чесно і
правдиво сповіщати Ставку про стан
на фронті. Протягом якихось трьох
тижнів Південно�Західний фронт зав�
дяки його легковажності не тільки
програв наполовину виграну Харків�
ську операцію, а встиг ще й віддати
противнику 18�20 дивізій."

Севастополь. 30 червня, після зах�
оплення противником Корабельної
сторони, евакуація стала просто не�
можливою. Почалася агонія Примор�
ської армії.

Брянський фронт. (генерал�лей�
тенант Ф. І. Голіков). 28 червня почав�
ся німецький літній наступ. Визначив�
ши напрямок головного удару, Став�
ка прийняла термінові заходи з укріп�
лення Брянського фронту. Йому на�
дали три танкових корпуси та поси�
лили кількома винищувальними та
штурмовими авіаполками. 30 червня
Сталін особисто проводив інструктаж
генералу Голікову: "Запам'ятайте
гарненько. У вас тепер на фронті
більше тисячі танків, а у противника
немає й 500 танків. Це перше, і друге:
на фронті дій трьох танкових дивізій
противника у вас зібралося більше
500 танків, а у противника � 300�350
танків від сили. Все тепер залежить
від вашого вміння використовувати
свої сили і керувати ними по�люд�
ськи. Зрозуміли?" Командуванню
фронтом не вдалося організувати
вчасного і масованого удару по
флангам німецького угрупування.
Корпуси вступали у двобій в різний
час і частинами, без взаємодії з арти�
лерією і авіацією, без розвідки і зв'яз�
ку.

70 років тому. Хроніка Великої
Вітчизняної війни.

26 червня � 30 червня 1942 року

Народилася Катерина Павлівна

Чехнова 1928 року на Київщині. Од�

нак її життєва стежка пролягла степами Казахстану, Узбекис�

тану, і тільки 1958 року все ж повернула на рідну землю. Пере�

жила голод, розкуркулення і вбивство батька, знущання та

приниження в дитячих будинках, війну, протягом якої доводи�

лося тяжко працювати нарівні з дорослими, післявоєнну роз�

руху. Держава надала Катерині Павлівні статуси "Дитина вій�

ни" та "Ветеран праці", пільги, нагородила почесними грамо�

тами та медалями.

ВІЙНА ТА ФУТБОЛ: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ минулеСпортивне
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ЗАСТЕРІГАЄ ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬ

  Спогади

ВЕТЕРАНАМ
Пишу для тех, кого осталось 

мало,
Чья молодость горела в пламени 

войны,
И отступали мы, и настурпали,
Но с гордостью к своей Победе 

шли.

Они прочтут правдивые 
страницы,

Написаны солдатом, бывшим 
на войне,

Скупые слезы увлажнят ресницы,
Для них трудиться должен я 

вдвойне.

Наш День Победы, � знали мы, �
придет,

Мир будет на Земле, и солнце вновь
засветит,

Нельзя поставить на колени тот народ,
Где в бой идут и старики и дети!

Больные, старые, уставшие в дороге,
Порой беспомощны, капризны, но 

гуманны.
И боль у всех одна, � за Родину
тревога,
Болит, как старая и ноющая рана.

Давно мы седы, и нас так мало между
вами,
Господь помог нам выстоять в бою.
И если втретите вы старцев с орденами,
� Склоните перед ними голову свою.

Друзья мои уходят в мир иной,
Не за горами очередь за мной.
Но не спешит душа моя стареть,
Ей хочется по прежнему гореть!

Інвалід ВВВ II гр., 

полковник у відставці

Ткаченко Микола Матвійович

Гра Миколи Трусевича
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Оновлений заклад зустрічає
своїх відвідувачів не лише зміне�
ним інтер'єром, але й відчутно
розширеним меню. 

Тепер тут можна поласувати як
фірмовою піцою від піцерії 
Mr. Pepe, так і салатами, першими
стравами та десертами. Значно
розширився перелік напоїв: від
простих до найвишуканіших. Вже
традиційними трансляціями мат�
чів Євро�2012 та інших спортивних
програм тут також може поласува�
ти кожен вболівальник. 

Як розповіли в "Наталі", тут орі�
єнтовані на відвідувача, котрий ці�
нує добротний респектабельний
відпочинок. Цьому сприятиме усе:
від стін, оформлених у мислив�
ському стилі, та меблів � м'яких та
зручних (які незабаром доповнять
інтер'єр закладу) до страв � кухня
винятково авторська, яка, крім
усього згаданого, пропонує й ман�
гал�меню.

Тож вже скоро кафе�бар "Ната�
лі" остаточно набуде інших якос�
тей. Ймовірно, що зміниться і його
назва.  

…До речі, щоп'ятниці та щосу�
боти в "Наталі" вирує одна з най�
запальніших дискотек міста. Най�
популярніші хіти та найкращі ді�
джеї запалюють танцпол до само�
го закриття закладу. 

Його адміністрація обіцяє, що
вже незабаром ще однією фішкою
кафе стане караоке. Сподіваємо�
ся, що відпочинок в оновленому
закладі вподобають як боярчани,
так і гості міста. Тож радимо осо�
бисто оцінити метаморфози, які
сталися в "Наталі".  

Олександра Дзиґа

Ця експозиція стала реальною
можливістю зібрати та об'єднати
всіх києво�святошинців, які мають
безпосереднє відношення до роз�
витку спорту не лише в Боярці, а й
в районі: заслужених тренерів Ук�

раїни, заслужених працівників фі�
зичної культури, спортсменів як
минулих років, так і сьогодення,
які здобули високі перемоги на
Міжнародних, обласних та район�
них змаганнях.

Міський голова Боярки Тарас
Добрівський щиро привітав при�
сутніх з відкриттям виставки. Та�

кож із вітальним словом звернули�
ся керівник відділу культури і туриз�
му Києво�Святошинської районної
державної адміністрації Дмитро
Гончаренко; заслужений працівник
фізичної культури та спорту Украї�

ни, директор Києво�Святошин�
ської ДЮСШ м. Вишневого Ігор
Круподьоров, директор Централь�
ної дитячо�юнацької школи Олім�
пійського резерву з легкої атлети�
ки Міністерства освіти, науки, мо�
лоді і спорту Микола Вовкогон, де�
путат Боярської міської ради Ніна
Харчук та багато інших. 

Одразу після завершення урочис�
тої частини, гості мали можливість
ознайомитися з експонатами екс�
позиції. Медалі, кубки, фотографії…
На окремому стенді � нагороди та
особисті спортивні речі Сергія Пась�
ка � керівника комунального закладу
"Боярська міська ДЮСШ", майстра
спорту СРСР із легкої атлетики,
учасника естафети Олімпійського
вогню ігор ХХ Олімпіади в Москві,
учасника Ігор Доброї Волі 1986 р. в
Москві; неодноразового чемпіона і
призера України, переможця всесо�
юзних студентських ігор 1985�го ро�
ку з легкої атлетики…

Утім, не будемо відкривати всіх
таємниць цієї експозиції. Краще
завітайте до Боярського краєзнав�
чого, і ви дізнаєтесь багато цікаво�
го про спортивне життя Боярки та
Києво�Святошинського району. А,
можливо, знайдете тут і своє ім'я…

Радислав Кокодзей, 
фото автора

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

��������  ��	��

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

Час Назва

12�30 "Джок" (мультфільм)

14�00 "Тарбозавр" (мультфільм)

15�40 "Бовдури" (мультфільм)

17�10
"Гаррі Поттер и дари смерті"

(фентезі)

19�40 "Шрам" (жахи)

21�20 "Гнів Титанів" (фентезі)

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

Що? Де? Коли?Ресторатор

Експозиція
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Газета “Боярка�Інформ”

1
МІСЯЦЬ �

8 ГРН

3
МІСЯЦІ �

24 ГРН

5 
МІСЯЦІВ �

40 ГРН

Інгредієнти
Скумбрія � 2 шт., сир�100 г,
шинка варена � 200 г, борош�
но � 2 ст. л., яйце � 1 шт.,
лимон � 1/2 шт., олія � 100 г,
сухарі панірувальні � 100 г, кар�
топля, 
мариновані овочі � для подачі

Спосіб приготування
1 .  С к у м б р і ю  о б р о б і т ь  н а
ф і л е ,  з б е р і г а ю ч и  ш к і р к у,
з б р и з н і т ь  с о к о м  л и м о н а ,
п о с о л і т ь ,  н а р і ж т е  п о  д в а
н е в е л и к и х  ш м ат о ч к а  н а
порцію. 2.  Сир і  шинку на�
р і з у й т е  н а  6  с к и б о ч о к .  
3.  Між двома шматочками
філе покладіть по скибочці
сиру і  шинки,  скріп іть  де�
рев'яною шпажкою. 4.  От�
р и м а н и й  " б у т е р б р о д "
з а п а н і р у й т е  в  б о р о ш н і ,
з м о ч і т ь  у  з б и т о м у  я й ц і  і

з а п а н і р у й т е  в  с у х а р я х .
Обсмажте в розігрітій олії.
П о т і м  в и й м і т ь  ш п а ж к и .  
5.  Подавайте рибу з і  сма�
ж е н о ю  к а р т о п л е ю ,  м а р и �
н о в а н и м и  о в о ч а м и ,  п р и к �
расивши зеленню. У 100 г
готового продукту:  б ілк ів�
1 5  г,  ж и р і в � 3 0  г,  в у гл е в о �
дів �13 г;  383 ккал.
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Час Назва

12�30 "Тарбозавр" (мультфільм)

14�10 "Джок" (мультфільм)

15�40 "Чудовисько в Парижі" (мультфільм)

17�20 "Джон Картер" (фентезі)

19�40 "Ведмідь Йогі" (комедія)

21�10 "Примарний гонщик � 2" (фентезі")

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

номераРецепт 
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Шанувальники куль�

турного відпочинку в за�

тишних залах кав'ярень,

певно, помітили, що кафе�

бар "Наталі" тривалий час

не працював � заклад було

закрито на ремонт.

Та з минулої п'ятниці "На�

талі" знову приймає усіх,

хто бажає посидіти з філі�

жанкою кави чи з бокалом

пива в затишній залі з

приглушеним світлом та

неголосною музикою.
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Нещодавно у Бояр�
ському краєзнавчому музеї
(директор � Любов Кравчен�
ко) відбулося урочисте від�
криття експозиції "Спорт �
здоровий спосіб життя",
приуроченої до ЄВРО�2012.

з нагоди Дня молоді цікава вечірка
відбудеться в зоні відпочинку Корча@
гін@Парк (село Забір'я). Тут, як запев@
няє адміністрація закладу, на вас че@
кають цікаві конкурси та гарний нас@
трій. А привітають гостей вечірки ді@
джеї Sly@J та Roland.

24 червня 
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ОВЕН
Кохання і мир із партнером дозволять забути
про колишні образи. Не бійтеся довіряти ко�
ханій людині свої переживання й побоювання.
Ви одержите підтримку від своєї другої поло�
винки, яка підштовхне до героїчних вчинків і
перетворить ваші стосунки на стабільний і
гармонічний союз. Наприкінці місяця спро�
буйте здивувати свою половинку подарунком.

ТІЛЕЦЬ
Усе, що раніше здавалось вам повсякденним і
нудним, почне вас дивувати й приносити за�
доволення. Принісши каву в ліжко коханій лю�
дині з трепетом і ніжністю, ви легко можете
змінити одноманітність в особистому житті.
Особливо сприятливими будуть романтичні
поїздки.

БЛИЗНЮКИ
Ваш настрій буде напрочуд романтичним.
Вам захочеться зробити приємне коханій лю�
дині. Ваші дії гідно оцінять: увага й тепло, які
ви одержите від партнера, будуть щирими та
зворушливими. Наприкінці місяця спробуйте
частіше виходити у світ зі своєю половинкою,
для зміцнення стосунків просто необхідна різ�
номанітність.

РАК
Робоча агресія може перейти у ваше сімейне
вогнище. Намагайтеся не переживати через
побутові проблеми, щоб не провокувати кон�
фліктів і образ. Проте незабаром ваш партнер
влаштує дивовижний романтичний сюрприз,
тому спробуйте у відповідь на його увагу зав�
часно підготувати винагороду.

ЛЕВ
Ваші стосунки можуть бути напруженими че�
рез ревнощі. Не варто сприймати агресивно
слова, адже, якщо вас ревнують, то це зна�
чить, що люблять. Незабаром в особистих
стосунках запанує спокій, тож спробуйте  збе�
регти цей стан за допомогою мудрості та дос�
віду.

ДІВА
У цей період сімейне вогнище буде підживлю�
вати вас у всьому. Ваш партнер виявить ціка�
вість до ваших захоплень. Намагайтеся про�
водити більше часу, займаючись сімейними
захопленнями. Найдоречніший період, щоб
почати ремонт або разом зайнятися благоус�
троєм дому, обрати дизайн, дрібні деталі й
обговорити всі тонкощі.

ТЕРЕЗИ
На вас чекає спокій і мир в особистих стосун�
ках. Завдяки терпимості і життєвому досвіду
вам легко вдасться уникнути дрібних сварок і
роздратованості. Наприкінці місяця ваш пар�
тнер попросить підтримки та відкриє заду�
шевні таємниці, про які ви навіть не здогаду�
валися. Виявивши чуттєвість і ніжність, вам
вдасться зберегти сімейне тепло.

СКОРПІОН
У вас нарешті буде сімейна ідилія, якщо ви не
порушите її вашою пристрастю до конфлік�
тних ситуацій. Ваш партнер докладе всіх зу�
силь, аби ви одержали все, чого бажаєте.
Наприкінці місяця добре разом вирушити у
подорож або відвідати родичів. Стежте за
словами, щоб не образити випадково кохану
людину.

СТРІЛЕЦЬ

Ваш партнер може провокувати вас на кон�
флікти. Така поведінка пов'язана з нестачею
уваги та холодністю з вашого боку. Щоб уник�
нути сімейних сварок, треба просто зробити
комплімент і похвалити кохану людину. Нама�
гайтеся брати участь у веденні домашнього
господарства: наприклад, приготувати вече�
рю.

КОЗЕРІГ
Вас чекають приємні та дивовижні сюрпризи
від вашої коханої людини. Спробуйте не ана�
лізувати романтичні прояви партнера, інакше,
замість того, щоб одержати задоволення та
купатися в променях кохання, ви перебувати�
мете в стані нерозуміння. Наприкінці місяця
влаштуйте сімейне свято.

ВОДОЛІЙ
У цей період вас може поглинути романтична
хвиля. Не варто ображатися на кохану люди�
ну, яка через робочу зайнятість не зможе при�
діляти вам багато часу. Вже незабаром ваші
стосунки з партнером будуть ідеальними.
Особливо корисними виявляться розважаль�
ні заходи та перебування в компанії старих
друзів.

РИБИ
Вам захочеться побути на самоті та обдумати
свої вчинки. Намагайтеся, щоб кохана люди�
на не сприймала вашу поведінку, як прояв хо�
лодності. Наприкінці місяця у вас з'явиться
прекрасна нагода присвятити свій час і увагу
другій половинці. Використовуйте її.

ГОРОСКОП
23 червня � 6 липня 

Сезон злив вже закінчився, а показники термометра
впевнено піднімаються вгору. 25 червня, понеділок, вия�
виться досить спекотним � температура вдень коливати�
меться від +26 до +28. У вівторок ситуація не зміниться,
лише короткочасні дощі можуть дещо освіжити ваш день.
Температура вночі буде стабільною +17. Наприкінці тижня
вночі можливі короткочасні опади. Вдень погода буде яс�
ною. Температура повітря коливатиметься від + 26 до + 30.
А ось останні вихідні червня будуть грозовими: синоптики
обіцяють зливи та підвищення температури ще на 2�3 гра�
дуси. Тож вже 1 липня показники термометра сягнуть поз�
начки +32.

11112222

ВЕСІЛЬНА ЗДОБА
Шишки та короваї

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

ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ ТА РЕМОНТНИХ РОБІТ   098-760 40 01

Київський слідчий ізолятор
запрошує на роботу 

Молодших
інспекторів

Чоловіки, від до 35 років, які
проходили службу у ЗСУ та не
притягались до кримінальної
відповідальності. Графік роботи 1/3

Звертатися за телефонами: 

483�77�11, 096 443 70 23

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

(можлива доставка
067�168�79�43)
(один�60, два по 55, 

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ТА
ОРГТЕХНІКИ

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

044�592�95�36, 04598�6�11�56
067�168�79�43, 063�867�74�96,

095�401�16�81
velad@ukr.net

25 та 26 червня місячний календар радить
городникам пересаджувати декоративні рос�
лини, кущі та квіти, домашні рослини. З 27 по
29 червня краще всього заготовляти насіння
для майбутнього урожаю. Посадка дерев в ці
дні також дасть чудові результати. В останні
дні місяця, 29 та 30 червня, найпродуктивні�
шим стане пересадка кімнатних квітів та збір
трав. Гарний час для повторного посіву редису
та укропу. 1, 2 та 3 липня місяць радить город�
никам полоти
та удобрюва�
ти, збирати
урожаї та на�
сіння. А ось 4
та 5 липня вар�
то саджати ко�
р е н е п л о д и .
Краще в цей
час не обрізати
дерева та кущі. 

6 та 7 липня �
безплідні дні,
коли нічого не
сіють та не
саджають . 

П'ятимісячна Аріна Михайлівна дуже життєрадісна та весела

дівчинка. Усмішка майже ніколи не сходить з її обличчя. В неї вже

є два гарних біленьких зубчика, якими вона дуже пишається та

частенько демонструє їх оточуючим. Аріша із задоволенням по�

зує перед фотокамерою, а її мама Наталія з ще більшим задово�

ленням її фотографує. 

Дякуємо нашим читачам за сповнені позитивом світлини. Та че�

каємо на нові фотографії, які можна надсилати на електронну ад�

ресу редакції: boyarka�inform@ukr.net.

ДИТЯЧІ
УСМІШКИ

Фотоконкурс
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