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ФІЄСТА СПОРІДНЕНИХ
СЕРДЕЦЬ 

"ФУТБОЛЬНЕ СВЯТО
ПАНУВАЛО 

І В НАШОМУ МІСТІ!"
3 стор.

СВЯТКОВИЙ
МАРАФОН

"МОЛОДІЖНОГО" ДНЯ 
3, 10 стор. 11 стор.

Волонтери гро�

мадського руху

" Е к о л о г і ч н а

варта ХХІ сто�

ліття", створе�

ного за ініціати�

ви народного

депутата України Петра Мельника, спільно з представ�

никами районної організації Партії регіонів та МГО "Мо�

лоді регіони" впорядковували парк Шевченка у Боярці.

23 ЧЕРВНЯ

"ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА XXI СТОЛІТТЯ"
ДОЛУЧИЛАСЯ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ

ТЕРИТОРІЇ БОЯРКИ 

Хронограф

2 стор.

У Національному

університеті дер�

жавної податко�

вої служби Украї�

ни відбулася зус�

тріч губернатора

Київщини Анато�

лія Присяжнюка,

народного депу�

тата України Петра Мельника, керівництва Києво�Святошин�

ського району та Ірпінського регіону, міськими та сільськими

головами, з активом району: керівниками закладів освіти і ко�

мунальних підприємств. 

Учасниками зустрічі стали й представники Боярки, зокрема

міський голова Тарас Добрівський, секретар Боярської міської

ради Дмитро Паливода, депутати міськради, директори шкіл,

завідуючі дошкільних навчальних закладів.

3 ЛИПНЯ

ГУБЕРНАТОР КИЇВЩИНИ
ЗУСТРІВСЯ З АКТИВОМ КИЄВО*
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ТА

ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ

2 стор.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ У БОЯРЦІ
МОЛОДІЖНОГО МИСТЕЦЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ ІМЕНІ ІВАНА КОВАЛЕНКА

Ініціатива

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКУВАННЯ ІВАНА КУПАЛА
     

   

     

    

     

  

    

   

  

   

 

    

    

   

     

     

   

Конкурс гітаристів

•І тур � з 1 вересня по 1 листопа�

да 2012 року, а для молоді віком від

18 до 30 років � 10 листопада 2012;

•ІІ тур � 17 листопада 2012 року

на базі Центру творчості молоді

"Оберіг".

Початок обох турів � о 10.00.

До конкурсу запрошуються як ок�

ремі музиканти, так і ансамблі (ду�

ет, тріо, квартет).

Заявки на конкурс та довідки за

електронною адресою ctmobe�

rig@mail.ru  або за телефонами

097�3859886; (04598)�43666 (кон�

тактна особа � Вишняк Володимир

Федорович, викладач ЦТМ). 

Новини Фестивалю, його Поло�

ження, форми заявок, умови про�

ведення окремих конкурсів, рахун�

ки для перерахування коштів та від�

повіді на найтиповіші питання

можна знайти на сайті поета Івана

Коваленка http://ivan�kovalenko.in�

fo/, е�mail для довідок � mkyrylen�

ko@ukr.net 

Оргкомітет

Вокальний конкурс

•І тур � з 1 вересня по 1 жовтня, а для молоді ві�

ком від 18 до 30 років � 20 жовтня 2012 року;

•ІІ тур � 27 жовтня на базі Центру творчості молоді

"Оберіг".

Початок обох турів � о 10.00.

Заявки на конкурс та довідки за телефоном

(04598) 43665 (контактна особа � Скочко Тетяна

Олександрівна, педагог�організатор ЦТМ "Оберіг")

або за електронною адресою ctmoberig@mail.ru  

Конкурс читців

•І тур � з 1 по 30 вересня, а для молоді від 18 до 30

років � 26 вересня 2012 року на базі Боярської ЗОШ

№1. 

• ІІ тур приурочено до Дня вчителя і відбудеться 3

жовтня 2012 року на базі Боярської ЗОШ №1. 

Запис на конкурс та довідки за електронною адре�

сою km_mel@ukr.net або за телефонами: 04598�

36950, 095�1659138 (контактна особа � Мелашенко

Катерина Миколаївна, директор Боярської ЗОШ

№1).

Міжнародний поетичний конкурс 

"Віршована мелодія"

Конкурс проводиться дистанційно з 10 липня по 30 верес�

ня 2012 року.

Довідки про поетичний конкурс � за електронною адресою

text�pisni@ukr.net або за телефонами: 063�6194031, 099�

3430838, 04598�46851 (контактна особа � Кириленко Марія

Іванівна, донька поета Івана Коваленка).

За ініціативи громадської організації "Центр розвитку
громад" Боярська міська рада оголошує про проведен�
ня Молодіжного мистецького фестивалю імені Івана
Коваленка. 

До участі у Фестивалі�2012 запрошується талановита
молодь віком від 7 до 30 років, що випробовує себе у
мистецтві поезії, художнього читання, вокалу та гри на
гітарі.

Для участі у конкурсах необхідно подати заявку, у
котрій вказати прізвище, ім'я та по�батькові, рік народ�
ження, вік, контактні дані (е�mail, телефони, поштова
адреса), назву навчального закладу чи місця роботи,
програму виступу тощо. Форми заявок можна скачати
на сайті І. Коваленка http://ivan�kovalenko.info/.

У 2012 році в рамках Фестивалю відбудуться чотири
конкурси.
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Мета зустрічі � розповісти про до�
сягнення, втілення соціальних ініці�
атив Президента України Віктора
Януковича у життя, а також � визна�
чити пріоритетні напрямки розвитку
нашого регіону. Адже нині Київська
область впевнено продовжує утри�
мувати перше місце за рівнем соці�
ально�економічного розвитку, хоча
не так давно ми були лише 24�ми. 

"І це, � наголосив Анатолій Йоси�
пович, � саме завдяки наполегливій
праці кожного з вас. Запрацювала
влада на місцях � посадовці почали
працювати з людьми, перейматися
їхніми проблемами та вирішувати
їх. Наш регіон став інвестиційно
привабливим: ми починаємо від�
роджувати сільське господарство,
будуємо нові підприємства та ство�
рюємо нові робочі місця".

У своїй промові Петро Мельник
наголосив, що саме завдяки ста�
ранням Анатолія Йосиповича нині
наша область займає перше місце у
рейтингу серед інших областей по
праву. "У чому ж секрет? В людях,
котрі живуть у нашому регіоні, зок�
рема � Києво�Святошинському ра�
йоні та Ірпінському регіоні. Ми пи�
шаємося тим, що живемо тут. Ми

точно знаємо, що Партія регіонів
впорається із тими завданнями, які
зараз стоять перед країною, і ми
розбудуємо нашу державу. Я пиша�
юся вами всіма. Адже саме завдяки
вашій наполегливій праці наш регіон
� найкращий в Україні", � додав на�
родний депутат. 

Кожен, хто виступав на заході,
зокрема голова Києво�Святошин�
ської райдержадміністрації Олек�
сандр Заєць, голова Петропавлів�
сько�Борщагівської сільської ради

Олексій Кодебський та інші учасни�
ки зустрічі, наголошували на тому,
що Київщина продовжуватиме свій
стрімкий розвиток. "Люди втомили�
ся від балачок � і вірять лише реаль�
ним здобуткам…" 

Звісно, поки ще проблем у нашо�
му регіоні чимало. Та вони поступо�
во вирішуються. Головне � всім
прагнути цього та докладати макси�
мальних зусиль, аби ці зрушення
сталися!

Наталка КУЦАК

На ділянці дороги між Бояркою
та Петрівським "висаджується"
трудовий десант у складі праців�
ників Києво�Святошинської рай�
держадміністрації на чолі із зас�
тупником голови РДА Миколою
Ляшенком. Підмогу зустрічають
місцеві активісти � працівники ко�
мунальних підприємств міста,

члени міської організації ПР та
небайдужі жителі. Завдання
просте і конкретне: очистити уз�
біччя дороги від чагарників та від�
рослих пагонів дерев і кущів, по�
білити стовбури дерев. 

Розведене вапно жінки нано�
сять на стовбури тополь віника�
ми. Легенький вітерець створює

комфортні умови для роботи. Тим
часом чоловіки вирубують зарос�
ті чагарів, а гілляччя направляють
до пащі дробарки. Подрібнена
щепа зеленим струменем вилітає
на узбіччя. Робота кипить. За де�
кілька годин наполегливої праці
узбіччя дороги докорінно змінює
свій вигляд. 

� Це справді гарна ініціатива, �
говорить голова Боярської місь�
кої організації Партії регіонів
Дмитро Паливода. � Питання бла�
гоустрою є важливим для кожно�
го. Спільними зусиллями ми ро�
бимо наше місто, наш район при�
вабливішим та ошатнішим. Тож
закликаю всіх долучатися до доб�
рих справ.  

Інф. "Боярка�Інформ", 
фото Тетяни Зубкової

� Головне наше гасло: дія�
ти ефективно. Люди мають
бачити результат нашої
праці, � так коментує діяль�
ність руху "Екологічна Варта
ХХІ століття" його координа�
тор Владислав Бондаренко,
який також став активним
учасником  заходу з благо�
устрою території боярсько�
го парку. 

Владислав Бондаренко
відзначає, що люди пози�
тивно ставляться до участі у
подібних заходах із благоус�
трою. 

� Важливим є й інший ас�
пект. Активними учасниками

руху є представники моло�
дого покоління. Тож радує
той факт, що вони вихову�
ються на засадах любові та
поваги до рідної землі, роб�
лять світ довкола більш за�
тишним та чистим,  � заува�
жує Владислав Бондаренко. 

Та й справді після завер�
шення заходу, територія
міського парку Шевченка
стала привабливішою для
культурного відпочинку бо�
ярчан та гостей міста. Спо�
діваємося, що гості парку
шанобливо поставляться до
праці учасників заходу з
благоустрою.   

Інф. "Боярка�інформ"

Щотижня на теренах ра�
йону відбуваються різноманітні
акції за участю керівників та ря�
дових членів районної організа�
ції Партії регіонів, у яких також
беруть участь й представники
Боярської міської організації
Партії регіонів. 

Так, минулого тижня відбуло�
ся декілька заходів із благоус�
трою, один із яких пройшов у
Боярці. 
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1 стор.
Питання ремон�

ту та будівництва
доріг завжди є ак�
туальним. Тому й
цього року влада
приділила йому
значну увагу. Так,
вже за кошти з
Державного бюд�
жету в Боярці
проведено поточ�
ний ремонт вулиць: Леніна,
Гоголя, Сєдова та Волго�
градської. Днями мають роз�
початися роботи на вулицях
Загородня та Перша Піщана. 

Крім того, як повідомив зас�
тупник Боярського міського го�
лови Микола Давиденко, за
кошти з міського бюджету про�
фінансовано виготовлення
проектів на проведення капі�
тальних ремонтів доріг міста.
Адже саме за наявності цієї до�
кументації можна розраховува�
ти на одержання необхідних

субвенційних коштів для прове�
дення робіт. У перспективі ма�
ють капітально оновити вулиці:
Білогородську, Пастернака (від
Дзержинського до Колгоспної),
Пролетарську, Шевченка, Івана
Франка та інші. 

Варто зазначити, що капі�
тальний ремонт передбачає
ремонт тротуарів, проїжджої та
пішохідної частин. 

До того ж Микола Іванович
зазначив, що в майбутньому
планується й будівництво но�
вих доріг. 

Інф. "Боярка�Інформ" 
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Добрі справи 

Про що пишуть?

ШКОЛЯРІ НЕЗАБАРОМ 
ОТРИМАЮТЬ СОЦКАРТКИ 

Передбачається, що такі картки змо�
жуть повністю замінити учнівський кви�
ток. Картка дасть змогу користуватися
громадським транспортом. По ній та�
кож можна буде відвідувати музеї та
бібліотеки. Крім того, у рамках проекту
"Безпечна школа" така картка буде слу�

гувати перепусткою до школи, з її допомогою також будуть кон�
тролювати рівень відвідувань. 

МІНІМУМ ПІДВИЩЕНО 

З 1 липня прожитковий мінімум ста�
новив 1044 грн, а мінімальна заробітна
плата � 1118 грн, мінімальна пенсія �
844 грн. У цьому році буде ще два під�
вищення прожиткового мінімуму: з 1
жовтня � до 1060 грн, а з 1 грудня � до
1095 грн. 

РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
ЗБІЛЬШИВСЯ

За результатами травня, середній рі�
вень заробітної плати збільшився та
становить 3015 грн. Найвищий рівень
заробітної плати зафіксовано у Києві
(4469 грн), Донецьку (3474 грн) та
Дніпропетровську (3182 грн). 

"Газета київська"

Проблема постійних пори�
вів мереж водопостачання
добре відома і жителям на�
шого міста. В цьому році над
її вирішенням працюють як
представники міської влади,
так і КП "Боярка�Водока�
нал". 

Як повідомили в Боярській
міській раді, вже виконані робо�
ти з проектування заміни аз�
бестоцементних труб на сучас�
ні комунікації. Зараз виготовля�
ються проекти й на реконструк�
цію очисних споруд та КНС. 

Реалізація цих проектів доз�
волить значно зекономити вит�
рати комунального підприєм�
ства на оплату електроенергії,

а отже, не підвищувати тариф
для населення за водопоста�
чання та водовідведення та го�
ловне, покращить якість надан�
ня послуг. 

Наразі ж відкритим залиша�
ється питання фінансування
цього проекту, на який голов�
ним чином мають бути виділені
кошти з Держбюджету. Завдяки
підтримці депутатів Верховної
Ради України, губернатора Ки�
ївської області Анатолія При�
сяжнюка, голови Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації
Олександра Зайця є надія, що
необхідні кошти місто отримає
вже в цьому році.  

Інф. "Боярка�Інформ" 
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Ось і завершилося свято, на яке
українці чекали не один рік. Євро�2012
вже стало для багатьох із нас історією
досить  яскравою, феєричною та неза�
бутньою. Ця подія по�своєму вплинула
на життя нашої країни, регіону, міста.
Дух піднесення та феєричного фут�
больного свята полонив навіть тих, хто
ніколи не зараховував себе до когорти
футбольних фанів. Автівки, прикрашені
національними прапорцями, постійні
розмови в транспорті про результати
найближчих матчів, вечори в спорт�ба�
рах, де біля великих екранів телевізо�
рів збираються завзяті вболівальники,
а ще символи Євро�2012 (які спогляда�
ють на нас із біг�бордів, екранів телеві�
зорів, блайзерів, футболок…). Багато
можна говорити й про зиск держави,
яка приймала Євро�2012. Україна знач�
но покращила свою інфраструктуру. Та
головне, все�таки, це цікаве спілкуван�
ня і знайомства, які стали можливими
завдяки зустрічі іноземних гостей…
Тож якими враженнями від чемпіонату
збагатилися боярчани? Про це журна�
ліст нашої газети й поцікавився у жите�
лів нашого міста.  

� Підготовка нашої країни до
Євро�2012 змусила турбувати�
ся. Особливо підливали масла
у вогонь негативні відгуки в за�
кордонній пресі та репортажі
іноземних журналістів. І чим
менше часу залишалося до по�
чатку свята, тим стримкіше
зростала напруга. Тож доки не
пролунав стартовий свисток
матчу�відкриття у Варшаві, я
сумнівався, чи зможуть Україна
та Польща гідно організувати захід такого масштабу.
Але варто було йому прозвучати, як напруга спала і
вся увага сконцентрувалася на майстерній грі, яку
демонтрували європейці на бездоганних стадіонах.
Найбільше чекав матчів за участю Національної збір�
ної, яка, як на мене, виступила гідно. Але і всі коман�

ди країн�учасниць порадували сво�
єю грою, подарувавши глядачам мі�
сяць безперервного видовища.

Безумовно особливу атмосферу
свята створили вболівальники з ін�
ших країн, яких українці зустріли
привітно та гостинно. Також я був
здивований, наскільки згуртованим
виявилися україці, забувши на час
ЧЄ про насущні проблеми. Численні
фан�зони, кафе, спорт�бари, спеці�
ально відкрилися під початок чемпі�
онату, що створило можливість для
спільного перегляду матчів. І все це
подарувало чудову атмосферу. Тому
стверджую, що Україна гідно зустрі�
ла Євро�2012!

Думки боярчан збирала
Ганна Ходикіна

Наталка, еколог
� На мою

думку, чемпіо�
нат дав змогу,
не виїжджаючи
з країни, дізна�
тися більше про
життя жителів
інших країн Єв�
ропи, а ще про�
демонструвати
українську гос�
тинність та,
взагалі, випро�
бувати власні
сили. Ми ж от�
римали змогу
поринути в ат�
мосферу футбольного свята, яке панувало
всюди: і не лише в столиці, а й в нашому
місті.

� Місяць пролетів ду�
же стрімко, було бага�
то роботи. Ми задово�
лені результатом, ад�
же наш заклад зміг
об'єднати всіх фут�
больних фанатів міста,
і не тільки. Зустріти в
нашому закладі можна
було: росіян, поляків,
італійців. Атмосфера
була чудова. Футболь�
ний азарт згуртовував
усіх.

Максим, екс�гравець 
ФК "Стара Боярка" 

Нікола, один із
засновників 
спорт�бару

"Каток"

� Ми з родиною та нашими дру�
зями створили свою фан�зону. У
дворі поставили проектор та пові�
сили екран. Не пропустили жод�
ного матчу. Було дуже душевно та
весело. І що цікаво, найпалкішою
вболівальницею виявилася моя
дружина! 

Олександр, приватний
підприємець

� Євро�2012 безперечно надих�
нуло всіх та дало великий поштовх
для розвитку футболу в країні. На
хвилі футбольного свята я помі�
чаю, що дедалі більше молоді ви�
ходить на стадіони. Це дуже при�
ємно. Взагалі вважаю, що ми гар�
но зарекомендували себе: і як
футбольна країна, і як гостинні
господарі. Одним словом � чудо�
вий досвід для всієї країни. 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОГОЛОШУЄ
конкурс на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування: 

� спеціаліста І категорії із архітектурних питань � 1 штатна одиниця (на час відпустки по
догляду за дитиною);

� спеціаліста І категорії із питань бухгалтерського обліку � 1 штатна одиниця; 
� головного спеціаліста з юридичних питань � 1 штатна одиниця. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 03 липня 2012 року                                                                               № 59/1

м. Боярка

Про оголошення Молодіжного мистецького фестивалю 
імені І.Коваленка 

На виконання рішень сесій Боярської міської ради за № 16/ 827 від
20.01.2012 року та № 18/893 від 06.04.2012 року; Програми розвитку
культури на 2012 рік і з метою увічнення імені видатного боярського
поета та педагога Івана Коваленка та для сприяння гармонічному роз�
витку дітей, підлітків та молоді міста Боярка, �

1. Оголосити про проведення у місті Боярка Молодіжного мистецького
фестивалю імені Івана Коваленка (далі � Фестиваль). 

2. Затвердити Положення про Фестиваль (додаток 1). 
3. Провести в рамках Фестивалю 2012 року (далі � Фестиваль�2012) чоти�

ри конкурси, а саме:

поетичний конкурс, конкурс читців,
вокальний конкурс, конкурс гітаристів.

4. Створити  оргкомітет Фестивалю�2012 у складі 5 осіб, а саме: 
голова оргкомітету � Дубовецький Валерій Михайлович, заступник місь�

кого голови,
заступник голови оргкомітету � Лахтадир Ангеліна Миколаївна, голова

правління ГО "Центр розвитку громад";
члени оргкомітету:
Мелашенко Катерина Миколаївна, директор Боярської ЗОШ № 1,
Скакодуб Надія Іванівна, директор Києво�Святошинського центру твор�

чості молоді "Оберіг",
Кириленко Марія Іванівна, донька поета Івана Коваленка.
5. Розмістити оголошення про проведення Фестивалю�2012 в газеті "Бо�

ярка�Інформ" та на сайті Боярської міської ради (додаток 2).
6. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на заступника

міського голови Дубовецького В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

1. Вимоги до кандидатів: громадянство України,
вища освіта відповідного професійного спрямування
за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, вміння користуватися ПК та оргтехнікою,
досконале знання державної мови в обсягах, достат�
ніх для виконання службових обов'язків. 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення посад
державних службовців конкурсанти складають у
письмовій формі іспити на знання Конституції Украї�
ни, Законів України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" і "Про засади запобігання і протидії
корупції", а також законодавства з урахуванням спе�
цифіки функціональних повноважень відповідного
відділу. 

2. Потрібні документи: особова картка (форма 
№ ГІ�2ДС), автобіографія, копія документів про осві�
ту, декларація про майно, доходи, витрати і зо�
бов'язання фінансового характеру за 2011 рік, копія
паспорта, військового квитка, довідки про присвоєн�
ня ідентифікаційного номера, медична довідка про
стан здоров'я за формою. 

Прийом документів для участі у конкурсі прово�
дяться протягом 30 календарних днів із дня його ого�
лошення. 

3. Звертатися за адресою: м. Боярка, вул. Білого�
родська, 13, Боярська міська рада, кабінет № 7. 

Довідки за телефоном 43�241. 
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24 червня у Боярці відбулося святкування Дня молоді

Як і належить молодому й нес�
тримному святу, молодецькі за�
бави розпочалися з самісінького
ранку: о 9.00 на стадіоні "Зеніт"
відбувся фінальний матч Кубка
міського голови з футболу. Втім,
самим лише футболом спортив�
ний старт Дня молоді не обме�
жився. О 10.00 на волейбольному
майданчику Боярської фан�зони
відбувся товариський матч між
депутатами Боярської та Вишнів�
ської міських рад. Під час якого
боярчани, незважаючи на свою
просто таки патологічну гостин�
ність, перемогли своїх гостей з
рахунком 2:0. Як то кажуть, Виш�
неве � друг, та істина важливіша. 

Офіційна ж частина свята розпо�
чалася о 17.00. Саме на святково
вбраній сцені в Парку Перемоги

відбулося нагородження не лише
переможців спортивних змагань
"молодіжного" дня, а й інших виз�
начних особистостей як Боярки,
так і Києво�Святошинського райо�
ну. Мабуть, саме тому жоден із по�
чесних гостей, запрошених на свя�
то, не прибув з порожніми руками.

Так, наприклад, народний де�
путат України, ректор національ�
ного університету ДПС України
Петро Мельник спочатку звер�
нувся до гостей свята поетични�
ми рядками, адресованими, звіс�
но ж, молоді. Після чого вручив
новеньку спортивну форму чоло�
вічій та жіночій молодіжним збір�
ним командам Києво�Святошин�
ського району з волейболу (тре�
нер � В'ячеслав Отрижко).
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Із нагоди відзначення державно�
го свята � Дня Конституції України,
28 червня представниками гро�
мадських приймалень народного
депутата України Петра Мельника
надавали безоплатну юридичну

допомогу жителям Бояр�
ки. Такі ж прийоми гро�
мадян відбулися і в Ірпе�
ні, де консультанти нада�
вали безплатну правову
допомогу разом із чле�
нами Всеукраїнської мо�
лодіжної громадської ор�
ганізації "Асоціація моло�
дих юристів України", яку
очолює депутат Київ�
ської обласної ради, зас�
тупник Ірпінського місь�

кого голови Максим Мельник. Про�
тягом дня до громадських прийма�
лень Петра Мельника звернулось
близько п'ятдесяти жителів Боярки
та Ірпеня. 

10 стор.

Оголошення

Сергій, директор КП "Боярська
міська ДЮСШ"
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Хочеться написати бага�
то теплих слів про Андрія,
який справді на них заслу�
жив. Мабуть, усі його
близькі та рідні, друзі та
знайомі можуть розповісти
безліч добрих історій, коли
Андрій допоміг у скрутну
хвилину, відгукнувся на
прохання підтримати реа�
лізацію соціального проек�
ту, просто вислухав та дав
слушну пораду. Безпосе�
редній та щирий, він не лю�
бив фальшу та мав унікаль�
ний світогляд, який дозво�
ляв сприймати світ через
призму любові та поваги
до людей.  

Тож закономірно, що
сьогодні в місті започатко�
вано турнір пам'яті Андрія
Плаксицького. Закономір�
но, що участь в ньому бе�
руть саме дитячі команди з
Боярки та інших населених

пунктів району та області.
Закономірно, що ініціато�
рами його проведення ста�
ли рідні та ті, хто багато ро�
ків співпрацювали з Андрі�
єм, зокрема в питанні роз�
витку футболу на теренах
рідного міста. Закономір�
но, що саме на стадіоні
"Зеніт", реконструкцією
якого не один рік займався
Андрій, відбулися ці дитячі
змагання. 

У їх відкритті взяли
участь вдова Андрія Окса�
на Плаксицька, міський го�
лова Боярки Тарас Добрів�
ський, депутат Києво�Свя�
тошинської районної ради
Сергій Гаврилюк, депутат
Боярської міської ради
Сергій Пасько, які, власне,
й ініціювали започаткуван�
ня турніру. 

У фінальній грі на фут�
больне поле вийшли  бояр�

ський "Зеніт" та
команда "Юні�
ор" із Княжич.
Сили юних фут�
болістів вияви�
лися майже рів�
ними. Основний
час гри не доз�
волив виявити
переможця. Та
серія пенальті
визначила, що
кубок здобули
юні футболісти із
Княжич. 

Щирий дитя�
чий азарт та за�
пал, який де�
монструють са�
ме юні спорт�

смени, за життя по�особ�
ливому цінував Андрій. Ма�
буть, саме тому і докладав
значних зусиль для під�
тримки та розвитку дитя�
чого спорту. Того дня на
футбольне поле вийшов і
син Андрія Плаксицького,
який грав у складі команди
"Зеніт". Захоплення юнака
футболом та щира любов
до цієї гри є ще одним до�
сягненням Андрія. 

"У таких турнірах не бу�
ває переможців, адже пе�
ремогу здобула кожна ди�
тина, яка знайшла себе в
улюбленому захопленні �
грі в футбол". Думаю, що
саме такими  словами при�
вітав би юних учасників
змагань Андрій Плаксиць�
кий, який був справжнім
фанатом майстерної фут�
больної гри. 

Катерина Осадча

�	�'��� 
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Уже минув рік, як із жит�
тя пішов друг, людина, яка
всім серцем любила футбол
та місто, в якому жила � Бояр�
ку. Переконана, що всі, хто
був знайомий з Андрієм Плак�
сицьким запам'ятали його як
унікальну людину, позитивну,
життєрадісну та людинолюб�
ну. Він доклав значних зусиль
для розвитку футболу і, зок�
рема, дитячого. Як меценат
він підтримував не лише юних
футболістів, а й допомагав
тим, хто вже в дорослому
житті не зміг позбутися ба�
жання виходити на футбольне
поле та знову й знову відчува�
ти азарт від улюбленої гри. 

У попередньому номері нашої газети
ми вже розповідали про турнір з футбо�
лу на Кубок міського голови, який цього
року об'єднав шість футбольних команд
міста у прагненні здобути головний
трофей змагань. Як і анонсувалося, са�
ме на День молоді був визначений пе�
реможець турніру. Фінальний матч від�
бувся на стадіоні "Зеніт". У двобої за Ку�
бок міського голови зустрілися "Арсе�
нал" та "Фанат". Гра видалася справді
цікавою та насиченою гольовими мо�
ментами. Та того дня фортуна була на
боці "Фанату". З упевненою перевагою
фанати стали цього року володарями

Кубка міського
голови. З ра�
хунком 3:1
вони здобу�
ли перемо�
гу над арсе�
налівцями. З
огляду на те,
що "Фа�
нат" три�
чі вигра�
в а в
К у б о к ,
"золота"
чаша за�
л и ш а �
ється у командному музеї ко�

манди. 
Урочисте нагородження переможців

відбулося на центральній сцені міста,
на якій того дня віншували молодих та
завзятих. Щиро футболістів з перемо�
гою привітав мер Боярки Тарас Добрів�
ський, який і вручив переможцям  Кубок
міського голови.   

А от кращий гравець змагань Андрій
Васильєв отримав в нагороду сувенір�
ну тарілку з символікою Євро�2012.

Приєднується до привітань перемож�
ців і редакція газети "Боярка�інформ". 

Інф. "Боярка�іформ"

"�	�	�" ������ ������
����� ������� ������

(Продовження. 
Початок у № 13)
Стадіон "Динамо" (імені Ло�

бановського) назвали "німець�
ким", там грали лише німці. А
Республіканський стадіон Ште�
па з подачі Шевцова домігся
перейменувати в Український.
На початку червня 1942 року
Штадткомісаріатом було зат�
верджено проведення в Києві
футбольних зустрічей. Офіцій�
но футбольний сезон 1942 року
розпочався в окупованому Киє�
ві 7 червня, хоч починали грати
ще з ранньої весни. Перша ка�
лендарна гра відбулася на ста�
діоні Палацу спорту (Республі�
канському) між командами
"Рух" та "Хлібозавод". Рахунок �
2:7. Матч�реванш мав відбути�
ся 14 червня. З доповідної за�
писки Швецова: "Майже весь
день йшов дощ, тому частина
гравців не з'явилася на гру, в
тому числі і той, у кого була
форма. …Особисто я не зміг
бути присутнім по сімейним
обставинам". Матч не відбувся.
Наступна зустріч відбулася 21
червня 1942 року зі збірною ко�
мандою угорського гарнізону.

Команда хлібозаводу з цього
часу прийняла назву "Старт".
З'явилися афіші зі складом ко�
манд. Про футбольну зустріч
сповіщала газета: "На стадіоні
"Зеніт" (Керосінна, 24) 21 чер�
вня (неділя) відбудеться фут�
больний матч між збірною 1�го
хлібозаводу командою "Старт" і
збірною угорського гарнізону.
В команді "Старт" будуть грати
відомі футболісти, такі як Тру�
севич, Клименко, Гончаренко та
інші". Цивільний Київ і без того
гудів чутками про футбольну
команду, котра нікому не хоче
програвати, а коли побачили в
газеті знайомі прізвища, багато
хто побажав пересвідчитися на
власні очі, чи це правда. Незва�
жаючи на те, що вхід став плат�
ним (3 карбованці), людей
прийшло багато. Були тут вій�
ськові угорці та німці, були ци�
вільні кияни, та найбільш поміт�
ними і галасливими були місце�
ві дітлахи, котрі проходили на
стадіон своїми шляхами: про�
сочувалися крізь щілини у пар�
канах, примудрялися кілька
проходити на один квиток
тощо. Цей матч, як і майже всі

решту за участю "Старту", су�
див обер�лейтенант на ім'я Ер�
він. Німець вочевидь дорожив
честю спортивного судді і ра�
зом із тим усвідомлював, що на
полі не просто суперники, а
смертельні вороги. Попри те,
що він належав до однієї із цих
сторін, з її жорстокими мето�
дами і зверхньою поведінкою
окупантів, судив Ервін підкрес�
лено об'єктивно, припиняючи
будь�які спроби грубої гри або
неспортивної поведінки, і ка�
раючи винних гравців згідно  з
правилами, незважаючи, з якої
вони команди. Матч закінчився
з рахунком  7:1  на користь
"Старту". З таким же рахунком �
7:1 � 28 червня 1942 року на
стадіоні "Зеніт"  була перемо�
жена збірна артилерійських
частин. 5 липня на стадіоні "Зе�
ніт" відбувся матч між команда�
ми "Старт" і "Спорт". Команда
"Спорт" складалася в основно�
му з молодих гравців, хоча во�
рота захищав один із ворота�
рів�динамівців Н. Голімбієв�
ський, а в нападі грав ще один
із динамівців � Л. Гундарєв. Цю
гру "Старт" виграв з рахунком

8:2. 12 липня 1942 року відбу�
лося відкриття Українського
(Республіканського) стадіону,
або ще як його часто називали
стадіону Палацу спорту. Ця по�
дія мала для німців неабияке
значення. Адже майже рік, як
вони хазяйнують у місті. І їм хо�
тілося з одного боку показати
розвиток культурного життя в
Києві, а з іншого боку похизува�
тися перевагою арійського
спорту. На відкритті були при�
сутні близько 15000 осіб. В
програмі були показові виступи

з гімнастики, легкої атлетики,
боксу і футбольна зустріч ко�
манди "Рух" із командою однієї
з німецьких залізничних частин.
Матч закінчився перемогою
"Руху". Зрозумівши, що до під�
бору гравців необхідно
ставитись ретельно, німці,
значно посилили склад коман�
ди, зажадали матчу�реваншу. 

(Далі буде) 
Віталій Приймаченко, 

голова Боярського 
Мистецького Братства  

ВІЙНА ТА ФУТБОЛ: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ минулеСпортивне

Місце Команда І В Н П Мз Мп Різн О

1 "Фанат" (Боярка) 8 7 1 0 22 5 17 22

2 СК "Шпитьки" 9 7 0 2 28 15 13 21

3 "Гостомель" 9 6 1 2 27 11 16 19

4 "Динамо" (Крюківщина) 9 5 1 3 27 15 12 16

5 "Енергія" (Чабани) 9 3 3 3 14 12 2 12

6 "ДЮСШ" (Боярка) 9 1 5 3 11 16 �5 8

7 "Арсенал" (Буча) 8 2 1 5 14 21 �7 7

8 СК "Ворзель" 8 1 2 5 10 16 �6 5

9 "Зеніт" (Петрівське) 8 1 2 5 12 32 �20 5

10 "Юр&Віт" (В.Поштова, Юрівка) 9 1 2 6 10 32 �22 5

Місце Команда І В Н П Мз Мп Різн О

1 "Динамо" (Вишневе) 10 7 3 0 33 9 24 24

2 "Стара Боярка" 10 7 2 1 20 5 15 23

3 "Патріот" (Гатне) 10 6 3 1 26 12 14 21

4 "Гореничі 1960" 10 4 3 3 19 9 10 15

5 "Кристал" (Буча) 10 4 2 4 15 23 �8 14

6 "Нептун" (Забір'я) 9 4 1 4 16 15 1 13

7 "Міраж" (Гостомель) 10 4 1 5 18 26 �8 13

8 "Личанка" 10 4 0 6 18 29 �11 12

9 "Білгород" (Білогородка) 9 3 1 5 20 16 4 10

10 "Чайка�2" (ПП.Борщагівка) 10 2 3 5 7 11 �4 9

11 "Омега" (Тарасівка) 9 2 2 5 13 21 �8 8

12 "СБ�Арсенал" 9 0 1 8 3 32 �29 1

Чемпіонат Києво�Святошинського району. Перша ліга. 2012 рік

Турнірна таблиця

Чемпіонат Києво�Святошинського району. Друга ліга. 2012 рік

Турнірна таблиця
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ТРК "ЕРА"
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 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула любо�

ві. О. Панкратов�Чор�
ний. 1�2 ч.

07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:20 Погода
09:25 Доки батьки сплять
09:50 Олімпійським курсом
10:05 Кубок світу з футболу

2014. Щоденник ФІ�
ФА

11:05 Темний силует
11:15 Шеф�кухар країни
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Кубок світу з футболу

2014. Щоденник ФІ�
ФА.

12:50 Право на захист
13:10 Міс КІМО 2012
13:35 Дитячий концерт "Все

мы � непоседы"
14:30 Погода
14:40 Вікно в Америку
15:00 Euronews
15:10 Діловий світ. Агросек�

тор
15:30 Погода
15:35 Х/ф "Визволення"

1с. (1)
17:05 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Погода
19:05 Про головне
19:30 Зірки гумору
20:20 Агро�News
20:40 Сільрада
20:55 Плюс�мінус
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Смішний та ще смішні�

ший
22:00 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Секунда

удачі
22:55 Місце зустрічі (продов�

ження)
ТРК "ЕРА"
23:25 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
23:45 Від першої особи
00:15 Ювелір ТБ

06:30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:30 Дісней! "Король�лев.
Тімон і Пумба" (1)

08:00 Гостросюжетка коме�
дія "Даішники"

10:15 "Їхні звичаї"
11:05 "Цілковите перевтілен�

ня � 3"
12:05 Гоша Куценко та Крісті�

на Орбакайте у коме�
дії "Кохання � зітхан�
ня" (1)

14:15 Т/с "Метод Лаврової"
16:20 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
17:25 "Не бреши мені"
18:25 "Сімейні мелодрами"
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 "Магія"
22:15 "Територія обману"
23:20 Комедійний бойовик

"Ананасовий екс�
прес" (2)

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 Ранок з ІНТЕРом
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
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 "Найкрасивіша" 1�

3 с. (1)
12:00 Новини
12:25 Т/с "Найкрасивіша"

4 с. Заключна серія
(1)

13:25 Д/с "Слідство вели... з Ле�
онідом  Каневським �2"

14:20 "Судові справи"
15:15 "Серце підкаже"
16:15 "Жди меня"
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 "Ластівчине гніз�

до" (1)
23:25 Х/ф "Московський жи�

голо" (2)
01:30 Д/ф "Секретні терито�

рії. Прибульці. Двері у
всесвіт"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
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 "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

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

12:15 Твою маму!
13:10 Дайош молодьож!
13:40 Одна за Усіх
14:10 Т/с "Маргоша" (1)
15:05 Т/с "Ранетки" (1)
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Одна за всіх
20:35 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:00 Т/с "Зайцев +1" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за викли�
ком" (3)

23:30 Дурнєв + 1

00:00 Дом�2

05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Погода
05:45 Світанок
06:25 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Спорт
06:45 Анекдоти по�україн�

ськи
07:10 "Леся+Рома". Т/с
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з Окса�

ною Соколовою (по�
втор)

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

Костянтином Стогні�
єм (повтор)

10:35 "Мисливці за карава�
нами". Т/с

12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 "Мисливці за карава�

нами". Т/с
15:15 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:25 "Вулиці розбитих ліхта�

рів. Менти�8". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:15 "Морські дияволи". Т/с
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Свобода слова з Анд�

рієм Куликовим
00:40 Спорт

05:45 "Документальний де�
тектив"

06:40 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:40 "Неймовірна правда

про зірок"
09:40 Т/с "Карамель" (1)
10:40 Х/ф "Самотнім нада�

ється гуртожиток" (1)
12:35 Х/ф "Осінній вальс"
14:50 "Битва екстрасенсів"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Карамель" (1)
20:05 "Куб"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні"
23:25 "Паралельний світ"

05:10 Т/с "Останній акорд"
(1)

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

мисливців за прима�
рами" (1)

06:15 Kids' Time
06:40 Підйом
06:45 М/с "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/с "Молодята�2" (1)
10:00 Т/с "Татусеві дочки" (1)
13:55 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята�2" (1)
16:55 Т/с "Не родись врод�

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

лива" (1)
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі мужики
сво..." (2)

22:00 Світлі голови. Літні ігри
23:10 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)

06:00 Світ за тиждень (1)
06:20 Погода
06:25 Мультфільми
06:35 Ф�стиль
07:00 Країна порад
07:55 Погода

08:00 Соціальний статус: ва�
ші права

09:00 Т/с "На ножах" (1)
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф "Без нашийни�

ка" (1)
13:40 Мультфільми
14:30 Будь у курсі!
15:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
15:15 Погода
15:20 Лінія поведінки (1)
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Реальний світ (1)
18:30 Служба новин "Соці�

альний пульс"
18:55 Економічний пульс
19:00 Погода
19:05 Т/с "Парі" (1)
20:00 Соціальний статус: ва�

ша пенсія
21:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
21:30 Економічний пульс
21:35 Погода
21:40 День, коли Земля змі�

нилася (1)
22:50 Кінофан: Х/ф "За жме�

ню доларів" (2)
00:55 Світські хроніки

05:55 Х/ф "Ватерлоо" (1)
08:25 "Щоденник Ukraine

Trophy 2012"
08:30 "Правда життя". Фана�

ти
09:00 Д/с "Православні свя�

ті"
10:00 Т/с "Каменська � 2"
14:20 Х/ф "Зграя" (1)
16:35 Х/ф "07�й змінює

курс" (1)

18:30 "Агенти впливу"
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"

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

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Зустрічна течія"

(1)
10:00 Т/с "Кримінальна полі�

ція" (1)
11:10 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. "Службовий ро�
ман" Людмили Івано�
вої"

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

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить 
Україна"
20:00 Т/с "Катина Любов �

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

ція" (1)
23:00 Х/ф "Обитель зла � 2:

Апокаліпсис" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
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 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула лю�

бові. М. Распутіна. 1�
2 ч

07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:25 Світло
09:55 Погода
10:00 Хомка смакує, телеки

дарує
10:05 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 Крок до зірок. Євро�

бачення
11:35 Погода
11:40 Діловий світ
12:00 Кордон держави
12:15 Хай щастить
12:35 Х/ф "Про друзів�това�

ришів" (1)
14:55 Euronews
15:00 Діловий світ. Агросек�

тор
15:10 Погода
15:15 Про головне
15:35 Х/ф "Визволення"

2 с. (1)
17:00 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Погода
19:10 Бенефіс Ю. Гальцева

та Г. Вєтрова
20:55 Плюс�мінус
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Літній жарт з С. Дро�

ботенком
22:00 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Макси�

ма
22:55 Місце зустрічі (про�

довження)
ТРК "ЕРА"
23:25 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
23:45 Від першої особи

00:15 Ювелір ТБ

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:30 Дісней! "Король�лев.
Тімон і Пумба" (1)

08:00 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"

09:05 Т/с "Парижани" (1)
10:05 "Їхні звичаї"
11:20 "Цілковите перевті�

лення � 3"
12:15 "Магія"
14:15 Т/с "Метод Лаврової"
16:20 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
17:25 "Не бреши мені"
18:25 "Сімейні мелодрами"
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 "Велика різниця по�

українськи"
22:15 Джон Траволта у бо�

йовику "Зламана
стріла" (2)

00:25 Едріен Броуді у три�
лері "Експеримент"
(3)

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 Ранок з ІНТЕРом
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
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 "Повернення Мух�

тара�2" (1)
11:00 Т/с "Сьомін"
12:00 Новини
12:15 Т/с "Судмедекспер�

ти"
13:10 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським 2"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Оголошений у

розшук" (1)
18:00 Новини

18:10 Т/с "Кровинушка" (1)
19:05 Програма "Про жит�

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 Спорт у Подробицях
20:45 Футбол. Інтер Супер�

кубок України "Шах�
тар" � "Металург"

23:15 Х/ф "Огіркове кохан�
ня" (1)

02:40 Д/ф "Секретні тери�
торії. Дракони. Зоря�
на раса"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
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 "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

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

12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Дайош молодьож!
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с "Маргоша" (1)
15:05 Т/с "Ранетки" (1)
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Одна за всіх
20:35 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:00 Т/с "Зайцев +1" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за вик�
ликом" (3)

23:30 Дом�2

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок

06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по�україн�

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

Костянтином Стогні�
єм

10:30 "Вулиці розбитих ліх�
тарів. Менти�8". Т/с

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

ськи
13:05 "Морські дияволи".

Т/с
15:15 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:25 "Вулиці розбитих ліх�

тарів. Менти�8". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:15 "Морські дияволи".
Т/с

22:25 Факти. Підсумок
22:40 Джентельмени на да�

чі
23:50 "Алькатрас". Т/с
00:50 Ндзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

05:45 "Документальний де�
тектив"

06:40 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:40 "Неймовірна правда

про зірок"
09:40 Т/с "Карамель" (1)
10:40 "Російські сенсації.

Весілля Максима та
Алли"

11:40 Х/ф "Ніколи не забуду
тебе" (1)

13:45 "Битва екстрасенсів"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

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

життя "Іванушек ін�

тернешнл"
21:10 "Моя правда. Стас

П'єха. По той бік
прізвища"

22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Моя правда. Фаїна

Раневська"
23:55 "Паралельний світ"
01:00 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:05 Т/с "Останній
акорд" (1)

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

мисливців за прима�
рами" (1)

06:15 Kids' Time
06:40 Підйом
06:45 М/с "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/с "Молодята�2" (1)
10:00 Т/с "Татусеві доч�

ки" (1)
13:55 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята� 2" (1)
16:55 Т/с "Не родись врод�

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

лива" (1)
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі мужики
сво..." (2)

22:00 Шур�Амури
23:00 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)
00:15 Репортер

06:00 Служба новин "Соці�
альний пульс"

06:30 Погода
06:35 Мультфільми

07:00 Країна порад
07:55 Погода
08:00 Соціальний статус:

ваша пенсія
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с "Парі" (1)
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф "Біс у ребро" (1)
14:00 День, коли Земля змі�

нилася (1)
15:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
15:15 Погода
15:20 Лінія поведінки (1)
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Реальний світ (1)
18:30 Служба новин "Соці�

альний пульс"
18:55 Економічний пульс
19:00 Погода
19:05 Т/с "Парі" (1)
20:00 Соціальний статус:

ваші пільги
21:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
21:30 Економічний пульс
21:35 Погода
21:40 Скарби природи (1)
22:50 Кінофан: Х/ф "Чо�

ловічий характер,
або Танго над прір�
вою�2" (2)

01:00 Служба новин "Соці�
альний пульс"

06:10 "Легенди карного
розшуку"

07:10 Х/ф "Кримінальний
талант" 1 с. (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Людина війни"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"

13:30 Т/с "Літєйний"
15:30 Х/ф "Бережіть жі�

нок" (1)
18:30 Спецпроект "Розбій у

центрі Києва"
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"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Кримінальна по�

ліція" (1)
11:10 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Божевільня для
зірки"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина Любов �

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

ліція" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
00:00 Т/с "Спільнота" (2)
01:00 Т/с "Мерсі" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТОНІС 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

ТОНІС 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1957 � було відкрито 102�й хімічний елемент
(Нобелій)
1961 � у Вінніпегу, в Канаді відкрито пам'ят�
ник Т. Г. Шевченку.

НАРОДИВСЯ:

1964 �  Кортні Лав, американська рок�співач�
ка, музикант, дружина Курта Кобейна

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1960 � футбольна збірна СРСР завоювала
Кубок Європи

НАРОДИЛИСЯ: 

1856 � Нікола Тесла, всесвітньовідомий фізик

1955 � Леонід Буряк, український футболіст,
тренер
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ТРК "ЕРА"
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 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула любо�

ві. С. Садальський. 1�
2 ч.

07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:25 Контрольна робота
09:55 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:50 У гостях у Д. Гордона
11:40 Діловий світ
11:50 Х/ф "Живі і мертві" (1)
15:00 Euronews
15:10 Діловий світ. Агросек�

тор
15:15 Погода
15:30 Літній жарт з С. Дробо�

тенком
16:00 Х/ф "Визволення" 3 с.

(1)
17:00 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Прощальний концерт

М. Поплавського
20:50 Мегалот
20:55 Плюс�мінус
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Світло
21:50 Народний список
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�

но
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Олімпійський виклик
23:35 Від першої особи
23:55 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:30 Дісней! "Король�лев.
Тімон і Пумба" (1)

08:00 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"

09:05 Т/с "Парижани" (1)
10:05 "Їхні звичаї"
11:20 "Цілковите перевтілен�

ня � 3"
12:15 "Велика різниця по�ук�

раїнськи"
14:15 Т/с "Метод Лаврової"
16:20 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
17:25 "Не бреши мені"
18:25 "Сімейні мелодрами"
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 Сандра Буллок у

бойовику "Швид�
кість � 2: Круїз під
контролем" (2)

22:50 "Гроші"
23:55 Фантастичний бойовик

"Король бійців" (3)

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 Ранок з ІНТЕРом
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
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 "Повернення Мух�

тара�2" (1)
11:00 Т/с "Сьомін"
12:00 Новини
12:15 Т/с "Судмедексперти"
13:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом  Канев�
ським �2"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Оголошений у

розшук" Заключна се�
рія (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 "Ластівчине гніздо"

(1)
00:25 Програма "Парк авто�

мобільного періоду"

00:50 Х/ф "Залізничний ро�
манс" (1)

02:45 Д/ф "Секретні терито�
рії. Предки з космосу"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
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 "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

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

12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Дайош молодьож!
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с "Маргоша" (1)
15:05 Т/с "Ранетки" (1)
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Одна за всіх
20:35 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:00 Т/с "Зайцев +1" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за викли�
ком" (3)

23:30 Дом�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�україн�

ськи
07:05 "Леся+Рома". Т/с
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор

08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:30 "Вулиці розбитих ліхта�
рів. Менти�8". Т/с

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

ськи
13:25 "Морські дияволи". Т/с
15:35 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:45 "Вулиці розбитих ліхта�

рів. Менти�8". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:10 "Морські дияволи". Т/с
22:20 Факти. Підсумок
22:35 Джентельмени на дачі
23:45 "Алькатрас". Т/с
00:45 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

05:45 "Документальний де�
тектив"

06:35 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:35 "Неймовірна правда

про зірок"
09:35 Т/с "Карамель" (1)
10:40 "Російські сенсації. 100

грамів слави"
11:35 Х/ф "Дочка" (1)
13:40 "Битва екстрасенсів.

Війна титанів"
15:55 "Усе буде добре!"
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. Най�

скандальніші зіркові
розлучення"

23:30 "Паралельний світ"
00:35 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:10 Т/с "Останній акорд"
(1)

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

мисливців за прима�
рами" (1)

06:15 Kids' Time
06:40 Підйом
06:45 М/с "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/с "Молодята 2" (1)
10:00 Профілактика
10:00 Т/с "Татусеві дочки" (1)
13:55 Профілактика
13:55 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята 2" (1)
16:55 Т/с "Не родись врод�

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

лива" (1)
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі мужики
сво..." (2)

22:00 КабриоЛето
23:00 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)
00:15 Репортер

06:00 Служба новин "Соці�
альний пульс"

06:30 Погода
06:35 Мультфільми
07:00 Країна порад
07:55 Погода
08:00 Соціальний статус: ва�

ші пільги
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с "Парі" (1)
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф "Увімкніть північне

сяйво" (1)
14:00 Скарби природи (1)
15:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
15:15 Погода
15:20 Лінія поведінки (1)
16:00 Країна порад

17:00 Алло, лікарю!
17:55 Реальний світ (1)
18:30 Служба новин "Соці�

альний пульс"
18:55 Економічний пульс
19:00 Погода
19:05 Т/с "Парі" (1)
20:00 Соціальний статус: ва�

ше здоров'я
21:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
21:30 Економічний пульс
21:35 Погода
21:40 Тварини � герої фобій

(1)
22:50 Кінофан: Х/ф "Рівно

опівдні" (1)
00:50 Служба новин "Соці�

альний пульс"

05:50 "Легенди карного роз�
шуку"

06:50 Х/ф "Кримінальний та�
лант" 2 с. (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Людина війни"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:30 Т/с "Літєйний"
15:30 Х/ф "Приморський

бульвар" (1)
18:30 "Правда життя". НЛО

атакує
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"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події Спорт
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)
11:10 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Саша без Даши"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнан�

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина Любов � 2"

(1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Кримінальна полі�

ція" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)
00:00 Т/с "Спільнота" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТОНІС 

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Молода і красива дівчина Лі�
дія, працює в госпіталі під час
Другої Світової війни, вона
доглядає за пораненим Гене�
ралом і закохується в нього.
Після закінчення війни, вони
одружуються. Він працює в мі�
ністерстві оборони СРСР, вони
люблять один одного і все в
їхньому житті починає нала�
годжуватися. Одного разу їх
запрошують в театр, і перед ви�
ходом з будинку, лунає дзвінок і Генерала термі�
ново викликають до міністерства. Лідія відправ�
ляється в театр одна. Коли вона повертається
додому, на неї накидається невідомий. Як
пізніше з’ясувалося, це був  солдат, який пра�
цює на її чоловіка. Він просить її заспокоїтися і не
ходити додому, оскільки зараз там військові об�
шукують їхню квартиру у зв'язку з арештом її чо�

ловіка.

"Дружина генерала", 
1+1, 20:00, субота 14 липня

Том � звичайний

хлопець, а Сара �

дочка богатих,

чванливих батьків.

Після знайомства

на пляжі вони зако�

хуються й одру�

жуються. Але

медовий місяць

зовсім не такий

безтурботний, як

передбачалося ра�

ніше, і пара неза�

баром починає

перейматися питанням: чи протриває

цей місяць все життя?

"Молодята",
ТЕТ, 15:10, неділя 15 липня

Рецидивіст (Жерар
Депардье), грабіжник
банків, що вчинив 14
вдалих пограбувань,
виходить із в`язниці,
відсидівши 5 років, із
твердим рішенням
"зав`язати". Продавши
коштовності, отримані
при звільненні, він іде в
банк, де якийсь недоте�

па (Рішар) саме в цей день вирішив зроби�
ти своє перше пограбування. Приїжджає
поліція, і Рішар бере Депардье в заручни�
ки. Коли поліцейські побачили цю парочку
на виході з банку, то, природно, подумали,
що справжній бандит � Депардье.

"Утікачі" , 
НОВИЙ КАНАЛ, 16:00, неділя 15 липня

Корумпований каліфорній�
ський політик і його підручні під�
стрелили поліцейського Мейсо�
на Сторма і вирішили, що він уби�
тий. Сім років Сторм був у комі, і
його ховали в госпіталі під чужим
ім'ям. Але ось він прокинувся з
однією тільки думкою помстити�
ся. Йому допомагає медсестра.
Він розстрілює обойму за обой�
мою, згадує своє мистецтво ку�
лачного бою, звертається до
східного лікування, щоб поверну�
ти силу. А потім йде розбиратися
з поганими хлопцями, виявляючи  чудове почуття гумору.

"Наперекір смерті" 
ICTV, 15:30, субота 14 липня 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Історія немоло�
дого чоловіка,
який дізнається
про зраду своєї
дружини, і в по�
риві відчаю виїж�
джає в місто сво�
го першого ко�
хання. Там він
знаходить не
тільки втрачену
любов, але і свою
рідну дочку.

"Дочка",
СТБ, 11:35, середа 11 липня

Зіна Журавльова, працює на те�
леканалі "Горелково�ТВ" репорте�
ром і є його головною "зіркою".
Вона знімає репортаж про незви�
чайну корову Мусю, виграє на регі�
ональному телеконкурсі, а сюжет
показують по федеральному теле�
каналу.

Після цього з Москви приїжджає
відомий телеведучий для того,

щоб зняти сюжет про саме село і його незвичайних
мешканців. Прибуття столичної зірки змінює життя
всього "Горелково". Усього за кілька днів з телеве�
дучим Іллею відбувається все саме неймовірне, �
від з'їденого  коровою паспорта до серйозного кон�
флікту з місцевим бізнесменом. Між Зіною та Іллею
поступово виникає справжнє почуття, яке вони

обидва не відразу змогли розгледіти…

"Огіркове кохання",
Інтер, 23:15, вівторок 10 липня

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1925 � у Львові засновано "Українське
національно�демократичне об'єднання"

1941 � почалися бої за Київ між військами
Німеччини та СРСР

НАРОДИЛИСЯ: 

1934 � Джорджо Армані, італійський модельєр

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

¡ÓˇÍ‡
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ТРК "ЕРА"
06:00 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 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула

любові. О. Малінін.
1�2 ч.

07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:25 Книга.ua
09:50 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:50 Здоров'я
11:55 Діловий світ
12:00 Погода
12:05 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:30 Х/ф "А чи був Каро�

тин?" (1)
14:55 Euronews
15:05 Діловий світ. Агросек�

тор
15:10 Погода
15:30 Жарт з братами Поно�

маренками
15:55 Х/ф "Визволення" 4 с.

(1)
17:00 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Погода
19:05 Про головне
19:30 Літній жарт з Р. Карце�

вим
20:00 Зірки гумору
20:55 Плюс�мінус
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Літній жарт з В. Коркі�

ною та В. Остроухо�
вим

22:00 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Максима
22:55 Місце зустрічі (продов�

ження)
ТРК "ЕРА"
23:30 Підсумки
23:40 Спорт
23:45 Погода
23:50 Від першої особи
00:15 Ювелір ТБ

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:30 Дісней! "Король�лев.
Тімон і Пумба" (1)

08:00 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"

09:05 Т/с "Парижани" (1)
10:05 "Їхні звичаї"
11:20 "Цілковите перевтілен�

ня � 3"
12:15 Романтична комедія

"Танцюють усі"
14:15 Т/с "Метод Лаврової"
16:20 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
17:25 "Не бреши мені"
18:25 "Сімейні мелодрами"
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 "Я люблю Україну�3"
21:30 "Десять кроків до ко�

хання � 2"
22:40 "Чотири весілля"

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 Ранок з ІНТЕРом
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
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 "Повернення Мух�

тара�2" (1)
11:00 Т/с "Сьомін"
12:00 Новини
12:15 Т/с "Судмедексперти"
13:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом  Канев�
ським �2"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Чокнута"
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 "Ластівчине гніз�

до" (1)

23:30 Х/ф "Кульбаба" (1)
01:25 Д/ф "Секретні терито�

рії"
02:15 "Подробиці"
02:40 "Телевізійна служба

розшуку дітей"
02:45 Д/ф "Секретні терито�

рії. Таємниці часу. По�
вернутися у майбут�
нє"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
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 "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

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

12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Дайош молодьож!
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с "Маргоша" (1)
15:05 Т/с "Ранетки" (1)
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Одна за всіх
20:35 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:00 Т/с "Зайцев +1" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за викли�
ком" (3)

23:30 Дом�2

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

06:40 Анекдоти по�україн�
ськи

07:05 "Леся+Рома". Т/с
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:30 "Вулиці розбитих ліхта�
рів. Менти�8". Т/с

12:25 Анекдоти по�україн�
ськи

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

ськи
13:15 "Морські дияволи". Т/с
15:25 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:35 "Вулиці розбитих ліхта�

рів. Менти�8". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:10 "Морські дияволи". Т/с
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Джентельмени на дачі
23:50 "Алькатрас". Т/с
00:50 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

01:45 Спорт

05:40 "Документальний де�
тектив"

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

про зірок"
08:55 Т/с "Карамель" (1)
09:55 "Врятуйте нашу сім'ю"
11:45 Х/ф "Жінка, не схильна

до авантюр" (1)
13:45 "Битва екстрасенсів.

Війна титанів"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:15 Т/с "Карамель" (1)
20:15 "Зіркове життя. Не на�

родись вродливою"
21:20 "Зіркове життя. Заруч�

ниці епізодів "
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зіркове життя. Діти�

актори�2"
00:05 "Паралельний світ"
01:10 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:05 Т/с "Останній акорд"
(1)

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

мисливців за прима�
рами" (1)

06:15 Kids' Time
06:40 Підйом
06:45 М/с "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/с "Молодята�2" (1)
10:00 Т/с "Татусеві дочки" (1)
13:55 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята �2" (1)
16:55 Т/с "Не родись врод�

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

лива" (1)
20:55 Т/с "Бальзаківський

вік, або Усі мужики
сво..." (2)

22:00 Кухня на двох
23:05 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)
00:15 Репортер

06:00 Служба новин "Соці�
альний пульс"

06:30 Погода
06:35 Мультфільми
07:00 Країна порад
07:55 Погода
08:00 Соціальний статус: ва�

ше здоров'я
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с "Парі" (1)
10:00 Алло, лікарю!

11:15 Х/ф "Двоє під однією
парасолькою" (1)

14:00 У гостях у Дмитра Гор�
дона. Валерій Золоту�
хін

15:00 Служба новин "Соці�
альний пульс"

15:15 Погода
15:20 Лінія поведінки (1)
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Реальний світ (1)
18:30 Служба новин "Соці�

альний пульс"
18:55 Економічний пульс
19:00 Погода
19:05 Т/с "Парі" (1)
20:00 Соціальний статус: ва�

ше житло
21:00 Служба новин "Соці�

альний пульс"
21:30 Економічний пульс
21:35 Погода
21:40 Наш світ � чи завжди

він був таким? (1)
22:50 Кінофан: Х/ф "Хоро�

ший, поганий,
злий" (1)

02:00 Служба новин "Соці�
альний пульс"

05:45 "Легенди карного роз�
шуку"

06:45 Х/ф "Вийти заміж за
капітана" (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Шатун"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:30 Т/с "Літєйний"
15:25 Х/ф "Фара" (1)
17:05 Х/ф "Прикордонний

пес Алий" (1)

18:30 "Легенди карного роз�
шуку". Мисливці на
Хрущова

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"

05:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
05:45 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події Спорт
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)
11:10 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Вікторія Боня:
Дом�3"

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

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про�

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина Любов �

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

ція" (1)
23:00 Т/с "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Пого�

да
06:20 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула лю�

бові. О. Сумська. 1�
2 ч.

07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:30 Прем'єра. Д/ф "Фі�

зика на фоні джа�
зу". Ф. 2 "Терор"

10:00 Ток�шоу "Легко бу�
ти жінкою"

11:10 Ток�шоу "Віра. На�
дія. Любов"

12:00 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:35 Погода
13:45 Д/ф "Орбіта М. По�

плавського"
14:35 Наша пісня
15:20 Euronews
15:25 Діловий світ. Агро�

сектор
15:35 Погода
15:40 Х/ф "Визволення"

5, 6 с. (1)
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:40 Шляхами України
19:00 "Хазанову 60 років".

Бенефіс
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:50 Шустер�Live
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки
00:10 Погода

06:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
07:30 Дісней! "Король�

лев. Тімон і Пумба"
(1)

08:00 Т/с "Щоденник лі�
каря Зайцевої"

09:05 Т/с "Парижани" (1)
10:05 "Їхні звичаї"
10:50 "Цілковите перевті�

лення � 3"
11:50 "Я люблю Україну�

3"
13:05 "Десять кроків до

кохання � 2"
14:15 Т/с "Метод Лавро�

вої"
16:20 Т/с "Щоденник лі�

каря Зайцевої"
17:25 "Не бреши мені"
18:25 "Сімейні мелодра�

ми"
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 Арнольд Шварце�

негер у фантастич�
ному бойовику "Хи�
жак" (2)

22:25 Фантастичний бой�
овик "Хижак�2" (2)

00:35 Фантастичний
бойовик "Шлях во�
їна" (2)

02:20 Комедійний бойо�
вик "Кун Фу: кулак
атакує" (2)

05:05 Т/с "Маршрут Ми�
лосердя"

06:30 Ранок з ІНТЕРом
07:00 "Новини"
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
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 "Повернення

Мухтара�2" (1)
11:00 Т/с "Сьомін"
12:00 Новини
12:15 Т/с "Судмедекс�

перти"
13:10 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським 2"

14:05 "Сімейний суд"

15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Чокнута"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"

(1)
19:05 Програма "Про

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

цях"
20:30 Т/с "Ластівчине

гніздо" (1) Заключ�
на серія

22:30 "Велика політика з
Євгенієм Кисельо�
вим"

02:00 Х/ф "Берія"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунті�

ком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунті�

ком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
10:55 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поко�
ління" (1)

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

12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Дайош молодьож!
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с "Маргоша" (1)
15:05 Т/с "Ранетки" (1)
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Дайош молодьож!
19:55 Одна за всіх
20:35 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:00 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:00 Т/с "Зайцев +1" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с "Таємний що�

денник дівчини за
викликом" (3)

23:30 Дом�2

05:10 Служба розшуку ді�
тей

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

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

ни з Костянтином
Стогнієм

10:30 "Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти�8".
Т/с

12:30 Анекдоти по�укра�
їнськи

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

їнськи
13:05 "Морські дияволи".

Т/с
15:15 "Прокурорська пе�

ревірка". Т/с
16:25 "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти�8".
Т/с

18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні нови�

ни з Костянтином
Стогнієм

20:10 "Морські дияволи".
Т/с

22:10 Джентельмени на
дачі

23:20 "Алькатрас". Т/с
00:15 Голі та смішні
01:25 Спорт
01:35 Погода

05:45 "Документальний
детектив"

06:10 Х/ф "Сім няньок" (1)
07:35 Х/ф "Одруження

Бальзамінова" (1)
09:15 "Зважені та щасли�

ві"
17:45 "Вiкна�Новини"

17:55 "Правила життя.
Консервована
брехня"

18:55 "Правила життя.
Солодощі: Гірка
правда"

19:55 "Один за всіх"
22:00 "Вiкна�Новини"
22:25 Х/ф "Жінка, не

схильна до аван�
тюр" (1)

00:25 Х/ф "Дочка" (1)

05:00 Т/с "Останній
акорд" (1)

05:45 Служба розшуку ді�
тей

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

мисливців за при�
марами" (1)

06:15 Kids' Time
06:35 Підйом
06:40 М/с "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/с "Молодята� 2" (1)
10:00 Т/с "Татусеві дочки" (1)
13:55 М/с "Пригоди Джекі

Чана" (1)
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята �2"

(1)
16:55 Т/с "Не родись

вродлива" (1)
17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Не родись

вродлива" (1)
21:00 Х/ф "Чого хочуть

жінки" (1)
23:40 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)
00:40 Репортер

06:00 Служба новин "Со�

ціальний пульс"
06:30 Погода
06:35 Мультфільми
07:00 Країна порад
07:55 Погода
08:00 Соціальний статус:

ваше житло
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с "Парі" (1)
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф "Життя і диво�

вижні пригоди Ро�
бінзона Крузо" (1)

14:00 У гостях у Дмитра
Гордона. Валерій
Золотухін

15:00 Служба новин "Со�
ціальний пульс"

15:15 Погода
15:20 Лінія поведінки (1)
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Реальний світ (1)
18:30 Служба новин "Со�

ціальний пульс"
18:55 Економічний пульс
19:00 Погода
19:05 Т/с "Парі" (1)
20:00 Соціальний статус:

ваші права
21:00 Служба новин "Со�

ціальний пульс"
21:30 Економічний пульс
21:35 Погода
21:40 У гостях у Дмитра

Гордона. Едуард
Хіль

22:45 Кінофан: Х/ф "Мис�
ливці за скарбами
затоплених міст" (1)

00:50 Служба новин "Со�
ціальний пульс"

06:00 "Легенди карного
розшуку"

07:00 Х/ф "Кожний деся�
тий" (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Шатун"
11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра�

ви"
13:30 Т/с "Літєйний"
15:30 Х/ф "Шостий" (1)
17:15 Х/ф "Полонений"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "1942"
23:30 Х/ф "У пеклі" (3)
01:35 "Свідок"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія.

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

поліція" (1)
11:10 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:10 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Побачити
Париж та померти"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина Любов �

2" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:10 Відкриття Одесько�

го міжнародного кі�
нофестивалю

00:10 Т/с "100 запи�
тань" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТОНІС 

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

ТОНІС 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1776 � з Плімута відправився в свою останню
експедицію Джеймс Кук

1918 � у мерії сьомого паризького округу од�
ружилися художник Пабло Пікассо і російська
балерина Ольга Хохлова, їх повінчали в росій�
ській церкві

НАРОДИЛИСЯ: 

1978 � Катя Chilly (Катерина Кондратенко),
українська співачка, композиторка

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1920 � створено товариство Червоного
Хреста України

1944 � радянські війська почали Львівсько�
Сандомирську наступальну операцію

1985 � на змаганнях у Парижі Сергій Бубка
першим у світі подолав у стрибках із шестом
висоту 6 метрів

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    пппп''''яяяяттттнннниииицццяяяя,,,, 11113333



¡ÓˇÍ‡
������������������������8888 TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    ссссууууббббоооотттаааа,,,,    1114444

6  липня 2012 року

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

да
06:10 Мультфільм
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 Народний список
11:50 Погода
12:05 Х/ф "Злодії у зако�

ні"
13:35 Погода
13:50 10+10. Україна �

Грузія
15:00 Зелений коридор
15:10 Погода
15:15 В гостях у Д. Гор�

дона
17:05 Золотий гусак
17:35 Формула кохання
18:20 Бенефіс Ю. Галь�

цева та О. Воро�
бей

20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:30 Кабмін: подія тиж�

ня
21:40 Погода
21:50 Місце зустрічі
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
22:55 Місце зустрічі

(продовження)
ТРК "ЕРА"
23:20 Експерт на зв'язку
23:40 Погода
23:45 Ера здоров'я
00:15 Ювелір ТБ

06:00 Мультфільм
"Смурфи" (1)

06:40 "Справжні ліка�
рі�2"

07:40 "Кулінарні курси з
Юлією Висоць�
кою"

08:05 "Світське життя"
09:00 Квартирна лоте�

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

ка � 3" (1)
10:35 Дісней! "Король�

лев. Тімон і Пумба"
(1)

11:00 "Світ навиворіт � 3"
12:20 "Велика різниця

по�українськи"
13:15 Володимир Вдо�

виченков у роман�
тичній комедії "По�
нура" (1)

15:05 Комедія "Історія
весняного призо�
ву" (1)

17:10 Гостросюжетка ко�
медія "Даішники"

19:30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

20:00 Мелодрама "Дру�
жина генерала" (1)

05:40 "Парк автомобіль�
ного періоду"

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

09:20 "Городок "
10:00 "Орел і Решка"
11:05 "Найрозумніший"
13:00 Х/ф "Не зрікають�

ся, кохаючи" (1)
17:00 "Міжнародний фе�

стиваль гумору
"Юрмала 2011"

19:00 "Розсміши коміка"

20:00 "Подробиці"
20:30 "Вечірній Київ"
22:25 Вечір боксу. Девід

Хей � Дерек Чісора
01:50 "Подробиці"
02:20 Х/ф "Хлопець з

Марсу" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунті�

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

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�
ва сімейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 Єралаш
10:45 Крутони
11:15 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
13:15 Х/ф "Східна наре�

чена" (1)
15:25 Королева балу �2
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Х/ф "Молодята"

(1)
18:50 Х/ф "Сам удома"

(1)
20:50 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:50 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:15 Х/ф "Спуск � 2" (3)

05:05 Погода
05:10 Факти
05:40 Погода
05:45 Інший футбол
06:15 Козирне життя
07:00 "Поліцейська ака�

демія". Т/с
08:55 Зірка YouTube
10:00 Дача

10:30 Квартирне питан�
ня

11:30 Стоп�10
12:30 Провокатор.

Спецвипуск
13:25 Спорт
13:30 Твій рахунок
14:30 Дивитися всім!
15:30 "Наперекір смер�

ті". Художній фільм
17:45 Максимум в Украї�

ні
18:45 Факти. Вечір
19:00 "Операція "Горго�

на". Т/с
22:50 Наша Russia
23:45 "Тринадцятий".

Т/с

05:40 "Наші улюблені
мультфільми: При�
ключения капита�
на Врунгеля" (1)

06:30 Х/ф "Новорічні
пригоди Маші і Ві�
ті" (1)

07:50 "Караоке на Май�
дані"

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:55 Х/ф "Закоханий до

нестями" (1)
13:05 "Неймовірна прав�

да про зірок"
15:55 "Зіркове життя. Не

народись вродли�
вою"

16:55 "Зіркове життя.
Заручниці епізо�
дів"

18:00 Х/ф "Вузький міст"
(1)

22:15 "Моя правда. Та�
ємне життя "Івану�
шек інтернешнл"

23:15 "Моя правда. Стас
П'єха. По той бік

прізвища"
00:15 "Моя правда. Фаї�

на Раневська"
01:15 Х/ф "Собаче сер�

це" (1)
03:35 Х/ф "Отрути, або

Світова історія от�
руєннь" (2)

05:30 Т/с "Останній
акорд" (1)

07:05 Знову разом
09:00 М/с "Качині історії"

(1)
09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару" (1)
10:00 КабриоЛето
11:05 Пікнік
12:05 Новий погляд
13:10 Кухня на двох
14:10 Скетч�шоу "Красу�

ні" (1)
14:45 Х/ф "Французький

поцілунок" (1)
17:00 Х/ф "Чого хочуть

жінки" (1)
19:45 Т/с "Бальзаків�

ський вік, або Усі
мужики сво..." (2)

00:00 Х/ф "Аматори со�
бак" (1)

02:00 Спортрепортер

06:00 Країна порад
06:45 Погода
06:50 Мультфільми
07:00 Ф�стиль
07:20 Будь в курсі!
07:50 Цивілізація Incog�

nita
08:00 Служба новин

"Соціальний
пульс"

08:30 Погода
08:45 Мультфільми
09:00 У гостях у Дмитра

Гордона. Едуард

Хіль
10:00 Х/ф "Пригоди То�

ма Сойєра" (1)
14:20 За сім морів
14:55 Арт City
15:20 Погода
16:05 Цивілізація Incog�

nita
16:30 Щоденник для

батьків
16:55 Концерт групи

"Іванушки Interna�
tional"

18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс

вихідних
18:55 Погода
19:00 Найзагадковіші

місця Землі (1)
19:55 Погода
20:00 Ронін. Ток�шоу з

Дмитром Видрі�
ним

20:30 Уганда (1)
21:40 В гостях у Дмитра

Гордона. Едуард
Хіль

22:45 Кінофан: Х/ф "За�
гін "Дельта" (2)

01:15 Кінофан: Х/ф "За�
гін "Дельта"�2" (2)

02:55 Соціальний пульс
вихідних

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:25 Т/с "Суто англій�
ські вбивства" (1)

09:30 Т/с "1942"
11:30 Спецпроект "Роз�

бій у центрі Києва"
12:00 "Головний свідок"
13:00 Т/с "1942"
15:00 Т/с "Ера стрільця �

2"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 10" (1)
23:00 "Головний свідок"
23:35 "Випадковий сві�

док"
00:00 Х/ф "Незапереч�

ний" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події Спорт
07:15 Т/с "Інтерни" (1)
08:10 Х/ф "Важка дити�

на�3" (1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Дорожній пат�

руль � 2" (1)
14:00 Т/с "Інтерни" (1)
16:10 Х/ф "Егоїст" (1)
18:10 Т/с "Пілот міжнарод�

них авіаліній"  (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Пілот міжна�

родних авіаліній" (1)
21:15 Т/с "Бігти" (1)
00:10 Т/с "Час Волко�

ва" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ
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ТОНІС 

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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

да
06:10 Мультфільм
06:20 Це було недавно,

це було давно.
Г. Хазанов

07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Ближче до народу
10:20 Крок до зірок. Єв�

робачення
11:15 Погода
11:20 Д/ф "Країну � наро�

дові"
11:40 Формула кохання
12:25 Караоке для до�

рослих
13:20 Погода
13:25 Х/ф "Валентина"

(1)
15:10 Формула кохання
16:00 Золотий гусак
16:25 Шеф�кухар країни
17:20 Погода
17:25 Діловий світ. Тиж�

день
18:00 Формула кохання
18:45 Погода
18:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�
ліга. "Шахтар" (До�
нецьк) � "Арсенал"
(Київ)

19:45 У ПЕРЕРВІ: Голов�
ний аргумент

20:50 Погода

21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк�music
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак�

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Під�

сумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський вик�

лик
23:50 Це було недавно,

це було давно.
М. Жванецький.
Автопортрет

00:15 Ювелір ТБ

06:35 Фантастичний бой�
овик "Турборейн�
джери" (1)

08:35 Маріччин кінозал.
Мультфільм

09:00 Лотерея "Лото�За�
бава"

10:10 Дісней! "Русалонь�
ка � 3" (1)

10:35 Дісней! "Король�лев.
Тімон і Пумба" (1)

11:00 "Кулінарні курси з
Юлією Висоцькою"

11:30 "Чотири весілля"
13:00 Мелодрама "Баль�

на сукня" (1)
14:50 Гостросюжетка ко�

медія "Даішники"
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Гоша Куценко та

Крістіна Орбакайте
у романтичній ко�
медії "Кохання �
зітхання � 2" (1)

22:20 "Світське життя"
23:20 "ТСН�тиждень"

05:10 "Найрозумніший"

06:35 Вечір боксу. Девід
Хей � Дерек Чісора

09:30 "Школа лікаря Ко�
маровського"

10:05 "Свати біля плити"
10:35 Д/ф "Свати�5. Жит�

тя без гриму"
11:50 Х/ф "Презумпція

провини" (1)
14:00 Т/с "Право на по�

милування" 1�4 с.
Заключна серія

17:50 Прем'єра. Т/с "Рек�
вієм для свідка" 1�
2 с

20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Реквієм для

свідка" 3�4 с. За�
ключні серії

23:05 Прем'єра. Х/ф "Оч�
карик" (2)

00:50 "Подробиці тижня"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сі�
мейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 М/ф "Лікар Айбо�

літ" (1)
11:30 Х/ф "Селюки з Бе�

верлі�Хіллз" (1)
13:20 Крутони
13:50 Єралаш
14:05 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
15:10 Х/ф "Молодята" (1)
17:05 Х/ф "Сам удо�

ма" (1)
19:00 Королева балу 2
20:00 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:30 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:55 Х/ф "Казанова" (2)

05:35 Погода
05:40 Факти
05:55 Погода
06:00 Світанок
06:45 Квартирне питання
07:35 Дача
08:20 Анекдоти по�укра�

їнськи
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
14:50 "Операція "Горго�

на". Т/с
18:45 Факти тижня з Ок�

саною Соколовою
19:45 "У червні 41�го".

Т/с
00:00 Голі та смішні

05:40 "Наші улюблені
мультфільми: При�
годи капітана
Врунгеля" (1)

07:00 Х/ф "Ти � мені, я �
тобі" (1)

08:50 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:50 "Неймовірні історії

кохання"
11:50 "Караоке на Май�

дані"
12:50 "Куб"
14:45 Х/ф "Вузький

міст" (1)
19:00 "Битва екстрасен�

сів"
20:05 Х/ф "Роман у лис�

тах" (1)
22:05 Х/ф "Аліса назав�

жди" (1)
00:10 "Неймовірні історії

кохання"
01:15 Х/ф "Старомодна

комедія" (1)

05:35 Т/с "Останній
акорд" (1)

06:25 Кліпси
06:40 Знову разом
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 М/с "Качині істо�

рії" (1)
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару" (1)
09:55 Хто зверху?
11:55 Мачо не плачуть
12:55 Шур�Амури
14:00 Світлі голови. Літні

ігри
15:10 Скетч�шоу "Красу�

ні" (1)
16:00 Х/ф "Утікачі" (1)
18:00 Х/ф "Танго і

Кеш" (2)
20:05 Х/ф "Удачі, Чак" (2)
22:10 Піраньї XL
23:05 Х/ф "Мама, не го�

рюй" (2)
00:55 Спортрепортер

06:00 Диваки
06:20 Х/ф "Дівчина з ха�

рактером" (1)
07:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний пульс

вихідних
08:30 Погода
08:45 Мультфільми
09:00 Виховання дитин�

чат (1)
10:00 Ронін. Ток�шоу з

Дмитром Видріним

10:40 Ф�стиль
11:10 У гостях у Дмитра

Гордона. Едуард
Хіль

12:10 Погода
12:15 Х/ф "Тимур і його

команда" (1)
15:00 За сім морів
15:35 Арт City
16:00 Погода
16:05 Цивілізація Incogni�

ta
17:10 Мультфільми
17:20 Невідома плане�

та (1)
17:55 Будь у курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Погода
19:00 Найзагадковіші

місця Землі (1)
20:00 Цивілізація Incogni�

ta
20:05 Погода
20:10 Кумири
20:35 Світські хроніки
21:00 Політ над зем�

лею (1)
22:15 Кінофан: Х/ф "Загін

"Дельта"�2" (2)
00:30 Будь у курсі!
00:50 Невідома плане�

та (1)
01:15 Світ за тиждень

06:05 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:30 Т/с "Ера стрільця �
2"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Мислив�
ці на Хрущова

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

святі"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства � 10" (1)
19:00 Т/с "Каменська � 2"
23:20 Х/ф "Заражен�

ня" (2)
01:10 Х/ф "Шльондра" (2)

06:00 Срібний апель�
син

06:40 Події
07:00 Т/с "Інтерни" (1)
09:00 Ласкаво проси�

мо
10:00 Герої екрану
11:10 Т/с "Дорожній пат�

руль � 3" (1)
14:10 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Х/ф "Слідами Фе�

нікса" (1)
18:10 Т/с "Пілот між�

народних авіалі�
ній" (1)

19:00 Події
19:20 Т/с "Пілот між�

народних авіалі�
ній" (1)

20:20 Т/с "Інтерни" (1)
22:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:50 Т/с "Час Волко�

ва" (1)
01:40 Х/ф "Поза ча�

сом" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1897 � неділя в Росії оголошена офіційним ви�
хідним днем

НАРОДИЛИСЯ:

1910 � Вільям Ханна, американський мультип�
лікатор, який разом із Джозефом Барберою
створив Тома і Джеррі

1947 � В'ячеслав Брюховецький, президент На�
ціонального університету "Києво�Могилянська
академія"

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1869 �  в Парижі Іполіт Мега�Мурьє запатентував
новий харчовий продукт для потреб моряків фран�
цузького флоту � маргарин

1920 �  Засновано Київський вищий інститут на�
родної освіти (тепер Український державний педа�
гогічний університет ім. М. Драгоманова)



Щомісячна додаткова пенсія
за шкоду, заподіяну здоров'ю,
відповідно до Закону України
"Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи", з 1 липня 2012 року
виплачується у таких розмірах
до прожиткового мінімуму: 

1) особам, які втратили пра�
цездатність: 

інвалідам I групи � 36 відсот�
ків; 

інвалідам II групи � 24 відсот�
ки; 

інвалідам III групи � 18 відсот�
ків; 

2) особам, які належать до 2�
4 категорій:

особам, які належать до 2 ка�
тегорії, � 18 відсотків; 

особам, які належать до 3 ка�
тегорії, � 12 відсотків; 

особам, які належать до 4 ка�
тегорії, � 6 відсотків. 

Щомісячна компенсація
сім'ям за втрату годувальника
внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи призначається на
кожного непрацездатного чле�
на сім'ї, який був на його утри�
манні, у розмірі 12 відсотків
прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездат�
ність.

Підвищення пенсій непрацю�
ючим пенсіонерам, які прожи�
вають на територіях радіоактив�
ного забруднення, передбаче�
не статтею 39 Закону України
"Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи", здійснюється в та�
ких розмірах: 

тим, які проживають у зоні бе�
зумовного (обов'язкового) від�
селення, � 13,2 гривні; 

тим, які проживають у зоні га�
рантованого добровільного від�
селення, � 10,5 гривні; 

тим, які проживають у зоні по�
силеного радіоекологічного
контролю, � 5,2 гривні. 

Варто зазначити, що рівень
прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездат�
ність, з 1 липня 2012 року ста�
новить 844,00 грн.

За інформацією, 
наданою Управлінням ПФУ

у Києво�Святошинському 
районі

Виключення відбувається у разі якщо:
а) будь�яка особа, зареєстрована як

платник податку, протягом попередніх 12
місяців, подала заяву про анулювання ре�
єстрації, якщо загальна вартість оподатко�
вуваних товарів/послуг, що надаються та�
кою особою, за останні 12 календарних мі�
сяців була меншою від суми, визначеної
статтею 181 цього Кодексу, за умови спла�
ти суми податкових зобов'язань у випад�
ках, визначених цим розділом;

б) будь�яка особа, зареєстрована як
платник податку, прийняла рішення про
припинення та затвердила ліквідаційний
або передавальний баланс щодо своєї ді�
яльності відповідно до законодавства за

умови сплати суми податкових зо�
бов'язань із податку у випадках, визначе�
них цим розділом;

в) будь�яка особа, зареєстрована як плат�
ник податку, реєструється як платник єдино�
го податку, умова сплати якого не передба�
чає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник по�
датку, протягом 12 послідовних податко�
вих місяців не подає органу державної по�
даткової служби декларації з податку на
додану вартість та/або подає таку декла�
рацію (податковий розрахунок), яка (який)
свідчить про відсутність постачання/прид�
бання товарів, здійснених з метою форму�
вання податкового зобов'язання чи подат�
кового кредиту;

ґ) установчі документи будь�якої особи,
зареєстрованої як платник податку, визна�
ні рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухва�
лу про ліквідацію юридичної особи � бан�
крута;

е) платник податку ліквідується за рі�
шенням суду (фізична особа позбувається
статусу суб'єкта господарювання) або осо�
бу звільнено від сплати податку чи її подат�
кову реєстрацію анульовано (скасовано,
визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як
платник податку, померла, її оголошено
померлою, визнано недієздатною або без�
вісно відсутньою, обмежено її цивільну ді�
єздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юри�
дичних осіб та фізичних осіб � підприємців
наявний запис про відсутність юридичної
особи або фізичної особи за її місцезна�
ходженням (місцем проживання) або за�
пис про відсутність підтвердження відо�
мостей про юридичну особу;

з) закінчився строк дії свідоцтва про ре�

єстрацію особи як платника податку на до�
дану вартість;

и) обсяг постачання товарів/послуг
платниками податку, зареєстрованими
добровільно, іншим платникам податку за
останні 12 календарних місяців сукупно
становить менше 50 відсотків загального
обсягу постачання.

Анулювання реєстрації на підставі, виз�
наченій у пп. а п. 184.1 цієї статті, здійсню�
ється за заявою платника податку, а на під�
ставах, визначених у пп. б�и п. 184.1 цієї
статті, може здійснюватися за заявою
платника податку або за самостійним рі�
шенням відповідного органу державної по�
даткової служби. Свідоцтво про реєстра�
цію платника податку вважається анульо�
ваним з дати анулювання реєстрації плат�
ника податку. (п. 184.2 ст. 184 р. V Податко�
вого кодексу).

Згідно з п. 184.3 ст. 184 р. V Податкового
кодексу орган державної податкової служ�
би анулює реєстрацію особи як платника
податку, який подав заяву про анулювання
реєстрації, якщо встановить, що він відпо�
відає вимогам п. 184.1 цієї статті.

Пунктом 184.4 ст. 184 р. V Податкового
кодексу визначено, що у разі відсутності
законних підстав для анулювання реєстра�
ції орган державної податкової служби
протягом 10 календарних днів після над�
ходження заяви платника податку про ану�
лювання реєстрації подає такому платни�
кові податку вмотивовану письмову відмо�
ву в анулюванні реєстрації з поясненнями
із зазначеного питання.

Про анулювання реєстрації платника
податку податковий орган зобов'язаний
письмово повідомити особу протягом
трьох робочих днів після дня анулювання
такої реєстрації (п. 184.10 ст. 184 р. V По�
даткового кодексу).
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Постановою Кабі�
нету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р.
№ 1210 встановлено мі�
німальні розміри пенсій
та підвищень особам,
які постраждали внаслі�
док Чорнобильської ка�
тастрофи.
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Відповідь на це запи�
тання надали представники
Державної податкової інс�
пекції у Києво�Святошин�
ському районі. Як пояснили
у секторі взаємодії із засо�
бами масової інформації та
громадськістю, відповідно
до п. 184.1 ст. 184 розділу V
Податкового кодексу Украї�
ни від 2 грудня 2010 року
№ 2755�VI (із змінами та до�
повненнями, далі � Податко�
вий кодекс) реєстрація діє
до дати анулювання реєс�
трації платника податку, яка
проводиться шляхом виклю�
чення з реєстру платників
податку. 

Управління Пенсійного фонду України 
у Києво�Святошинському районі Київської області 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу з призначення пенсій.
Вимоги до кандидатів: освіта повна вища (юридична, еко�

номічна), досвід роботи в органах державної влади 3 роки
або досвід роботи за фахом в інших сферах не менше 5 ро�
ків, знання ПК.

Термін подання документів для участі в конкурсі 30 кален�
дарних днів із дня оголошення конкурсу.

Ми можемо подбати про людей літнього віку, наповнити їхнє життя увагою та душевним теплом

Працівники редакції газети "Західне
передмістя Києва" можуть навести чи�
мало прикладів, коли зусиллями літніх
людей вдавалося домогтися уваги і кон�
кретних дій від владних інституцій. На мі�
тингах і протестах переважна більшість �
так само громадяни похилого віку. Вони
виходять на стежку боротьби зі свавіл�
лям та беззаконням і корупцією не зара�

ди себе, а заради своїх дітей,
онуків, заради підростаючого
покоління. Вони тонко відчу�
вають фальш, а тому не ві�
рять солоденьким обіцян�
кам. Вони намагаються дос�
тукатисья до заангажованої
влади і відстояти права усі�
єї громади. Про це йдеть�
ся у листах та особистих
зверненнях від літніх
мешканців західного пе�
редмістя, котрі прихо�
дять на адресу "ЗПК"
та в мою громадську
приймальню. Прига�
дуючи настанови
своєї бабусі, ловлю
себе на думці, що в
її простих словах
було набагато
більше мудрості,
ніж у всіх разом
узятих гаслах зна�
них політиків.

Хоч би там як,
найстарше покоління знаходить час і си�
ли, аби домагатись справедливості у
суспільстві. Що ж можемо зробити ми?
На жаль, старість у багатьох викликає
жалість. Державі не хочеться зайвий раз
ятрити якісь соціальні проблеми, чути
нарікання на дрібненькі пенсії. Багато ді�
тей часто самоусуваються від літніх
батьків, обтяжуються ними. Але це
неправильно. Бо найбільше їх ранить са�
мотність, байдужість дітей та онуків. Від
цього, вони кажуть, болить серце, бо�
лить душа і ніякі пігулки не допомагають.
Увага � це найголовніше. Отож увага до
буденних проблем літніх людей � серед

найважливіших завдань редакції.
Вважаю це і своїм особистим зав�
данням.

Серед наших практичних
справ � відкриття в Ірпені клубу
для літніх людей "Золота пора",
який збирає відвідувачів кожної

другої та четвертої суботи. До
уваги гостей клубу � концер�

тні програми, мистецькі
імпрези, майстер�кла�

си з танців, різнома�
нітні конкурси. А ще
тут проводять тема�
тичні зустрічі з прак�
тичним ухилом, при�
міром, минулої суботи
гуртом готували стра�
ви з кабачків та діли�
лися кулінарними сек�
ретами.

Члени клубу � не ли�
ше ірпінці. Приїздять
на зустрічі літні люди
також з Ворзеля, Ми�
хайлівки Рубежівки,

Гостомеля, Білогородки, Дмитрівки і на�
віть Боярки. Ті пенсіонери, які хоч раз по�
бували в клубі, з нетерпінням чекають
кожної нової зустрічі. Сподіваюся, спіл�
кування у приємному товаристві стане
доброю традицією для найстаршого по�
коління західного передмістя. 

Уміння жити, уміння цінувати життя �
це мистецтво, яким володіють літні лю�
ди. То чому б не подарувати собі другу, а
то й третю молодість?

Дмитро Войцех, 
видавець газети 

"Західне передмістя Києва"

Багато юних вболівальників знають відомих
боксерів братів Кличків, за яких завзято вболіва�
ють разом із татусями і братами. Мабуть, усі юні
вболівальники мріють познайомитися з всесвіт�
ньовідомими спортсменами. Нещодавно відбу�
лася омріяна зустріч юних боярчан � представни�
ків ГО "Родина � 7'я" із Віталієм Кличком. 

Голова Боярського партійного осередку партії
"Удар" Володимир Сафонов запросив маленьких
представників громадської організації на екскур�
сію до столиці. Але найцікавішим моментом цієї
подорожі стало те, що в ролі екскурсовода вис�
тупив сам Віталій Кличко. Містом діти мандрува�
ли на двоповерховому автобусі, від чого отрима�
ли величезне задоволення. Діти уважно слухали
розповіді про затишні київські вулиці, набережну,
схили. Ошатний дядечко Віталій розказав захоп�
ливу історію міста Києва, а також пригадав цікаві
випадки зі свого власного життя. Це була неза�
бутня подорож, яка залишиться назавжди в ма�
леньких серцях. Діти вдячні Віталію Кличку та
ударівцям за таке цікаве знайомство.

Представники ГО “Родина � 7’я”
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Поки людина здатна твори�
ти й розвиватися � вона молода, і
не важливо, як багато досвіду за
плечима й скільки зморшок лягло
на чоло. А втім, у юності чомусь
здається, начебто старість почи�
нається уже в тридцять. Досягнув�
ши цього віку, кожен розуміє: усе
ще попереду. Від 45�річних можна
почути, що "поки ти на ногах, нічо�
го не втрачено", а 70�річні з теп�
лою посмішкою зізнаються: життя
на пенсії тільки починається. Для
багатьох із них молодість і зрілість
пройшли в нелегкий час. Вони
важко працювали, будували, дба�
ли про те, щоб дати дітям освіту й
шматок хліба. І ось, після важких
буднів зрілості нарешті можна зай�
нятися тим, про що раніше тільки
мріяв � наприклад, облаштувати
поблизу дому альпійську гірку чи
намалювати картину, власноруч
вишити ікону чи побувати у місцях
своєї бурхливої юності. Звісно, з
літами починають даватися взнаки
хвороби, не завжди вистачає гро�
шей. Однак сили волі та здорового
глузду у старшого покоління вис�

тачить ще й на нашу долю. 

Стартова ціна за приміщення, що знахо�
диться за адресою: м. Боярка, вул. Білого�
родська, 25 (орендна ставка � 18%) становить
� 777,04 грн. 

Конкурс проводиться за таких умов вико�
ристання об'єкта: 

� пропозиції щодо збільшення розміру
орендної плати у порівнянні з визначеним не�
залежною оцінкою стартовим розміром
орендної плати; 

� ефективність використання об'єкта орен�
ди за цільовим призначенням; 

� дотримання вимог експлуатації об'єкта, в
т.ч. екологічних, санітарно�епідеміологічних,
протипожежних норм; 

� проведення капітального ремонту (ре�
конструкції, модернізації) орендованих ос�
новних фондів ( у разі необхідності);

� оплата вартості незалежної оцінки або
відшкодування витрат на її виконання одним
із учасників конкурсу. 

Термін подання заяв, пропозицій учасників
конкурсу протягом 20 календарних днів з мо�
менту публікації оголошення. 

Для участі в конкурсі учасник конкурсу по�
дає на розгляд конкурсної комісії такі матеріа�
ли:

Заяву про оренду, в якій зазначається най�
менування особи, місцезнаходження (юри�
дична адреса), вид діяльності, контакті теле�
фони. 

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

чих документів; 
� документи, що посвідчують повноважен�

ня представника юридичної особи; 
� відомості про фінансовий стан (платос�

проможність) учасника конкурсу з урахуван�
ням дебіторської та кредиторської заборго�
ваності; 

� довідку про те, що проти нього не пору�

шено справу про банкрутство. 
б) для фізичних осіб: 
� копію документа, що посвідчує особу

учасника конкурсу, або належним чином
оформлену довіреність видану представнику
фізичної особи; 

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

Усі учасники конкурсу подають зобов'язан�
ня (пропозиції) щодо виконання умов конкур�
су, зобов'язання (пропозиції) щодо забезпе�
чення сплати орендної плати та додаткові зо�
бов'язання щодо експлуатації об'єкта, платіж�
ні реквізити. 

Конкурс буде проведено 26 липня 2012 ро�
ку об 11�00 годині в приміщенні Боярської
міської ради.

За довідками звертайтесь до фінансо�
во�економічного відділу міськвиконкому
(каб. № 10), Київська обл., м. Боярка, вул.
Білогородська, 13. Тел. 41�550, головний
спеціаліст із економічних питань 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. Білогородська, 25 59,7 кв. м.
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Аби ця мандрівка відбулася,
голова правління ГО Тетяна Ко�
вальчук звернулася із прохан�
ням підтримати захід до депу�
тата Боярської міської ради
Олександра Видрі, який із за�
доволенням та радістю пого�
дився допомогти. Були надані
автобуси та кошти на подорож

до музею. А щоб убезпечити
мандрівку, за сприяння Бояр�
ського міського голови Тараса
Добрівського, автобус супро�
воджували співробітники мілі�
ції, що зробило подорож не
тільки приємною, а й безпеч�
ною. 

70 років до музею збиралися
експонати, загальна кількість
яких нині сягнула 10 тисяч. Діти
дізналися, які іграшки колись
були улюбленими для їхніх ді�
дусів та бабусь. У музеї діють
три постійні виставки:"Історія
іграшки", "Українська народна
іграшка" та експозиція унікаль�
них авторських робіт.

А на згадку про цю подорож
Ірина Макаревич, помічник де�
путата Олександра Відрі, пода�
рувала усім дітям іграшки. Дя�
куємо всім за це чудове, неза�
бутнє, веселе і пізнавальне
свято.

Члени РГО "Родина � 7'я"

Тож для організації змістового
дозвілля та відпочинку дітей
влітку у Боярській ЗОШ №1 з 5
червня розпочав свою роботу
пришкільний дитячій табір відпо�
чинку "Веселка". Цього літа в
ньому відпочивало, подорожува�
ло, змагалося 140 дітей. До та�
бору залучено учнів 1�8  та час�
тково 10 класів. Діти проводили
тут свій час з 8.00 по 14.00, отри�
муючи дворазове харчування.

Учителі працювали за окреми�
ми планами, аби забезпечити
дозвілля дітей, які відпочивають
у таборі. Цікавим та корисним
був відпочинок школярів. 

Слід відзначити роботу керів�
ника табору Л.Д. Біленко, музич�
ного керівника Л.С. Богатир, фі�
зичних керівників І. В. Калініна та
О.В. Макосія (команда школи
посіла ІІ місце у відкритих зма�
ганнях зі спортивного орієнту�
вання серед загальноосвітніх
навчальних закладів міста Бояр�
ки), відмінну організацію роботи
вихователів загонів К.В. Кушнір,
Т. В. Морської, А. Ю Білозерової.

Вихователі доклали чимало
зусиль, щоб час, проведений у
таборі, запам'ятався надовго.

З а х о п �
л ю ю ч и �
ми та ве�
с е л и м и
були зма�
гання з
футболу,
волейбо�
лу, нас�
т і л ь н о г о
тенісу та

новусу, виступ школи бойових
мистецтв, "Веселі старти", кон�
курс інсценованої української
пісні, "Караоке на майдані", "Ал�
ло, ми шукаємо таланти!", кон�
курс малюнків на асфальті. 

Була підготовлена програма
культурно�масових заходів: вис�
тава лялькового театру, екскурсії
до Національного музею бджіль�
ництва в м. Києві, на аеродром в
с. Бузова, до етнографічного му�
зею "Українське село" (с. Бузо�
ва), до еколого�натуралістично�
го центру та Києво�Святошин�
ського центру соціально�психо�
логічної реабілітації населення. 

У бібліотечний день наші вихо�
ванці пройшли вікторину та пе�
реглянули виставку книг, підго�
товлену працівниками районної
бібліотеки. Взяли учні нашої
школи й участь у відкритті експо�
зиції до Євро�2012, яке відбуло�
ся у краєзнавчому музеї. 

Переможці різних конкурсів
були нагороджені грамотами на
заключній лінійці. Діти залиши�
лися задоволені своїм відпочин�
ком у пришкільному таборі.

Цікавим та змістовним зроби�

ли відпочинок не тільки вчителі
та батьки.

Хочеться подякувати за нат�
хненну роботу та організацію
восьми екскурсій для дітей у
пришкільному таборі заступнику
директора ПрАТ "Вентс", депу�
тату Боярської міської ради
Олександру Видрі. Також за
сприяння Боярської міськради
та колишнього випускника шко�
ли, депутата міської ради Юрія
Єдакова було організовано фут�
больний турнір між дитячими ко�
мандами.  

Батьківський комітет подбав,
аби діти мали можливість роз�
вивати свої фізичні й інтелекту�
альні здібності. Для табору бу�
ло придбано розвивальні нас�
тільні ігри, бадмінтон, набори
для тенісу, спортивний інвен�
тар.

Важливою складовою відпо�
чинку є харчування. Меню їдаль�
ні визначалося широким асорти�
ментом страв, включаючи овочі
та фрукти.

Пришкільний табір � це органі�
зований відпочинок дітей під час
канікул. Ще варто додати вихо�
вання та нові навички, які діти от�
римують під час перебування в
таборі. Все це в комплексі спри�
яє здоровому та активному доз�
віллю, а ще отриманню незабут�
ніх вражень.

Т.В. Морська, вчитель 
Боярська ЗОШ 

І�III ступенів №1

Привітав учасників свята й
заступник голови Києво�Свя�
тошинської районної держав�
ної адміністрації Анатолій Іско�
ростенський:

� Зазвичай, коли говорять
про молодь, то мають на увазі,
в першу чергу, віковий ценз.
Але, на мою думку, молода лю�
дина � та, яка кохає. Тому, осо�
бисто від себе, щиро вітаю вас
всіх зі святом. Дай Боже, щоб
ви завжди були коханими і ко�
хали. 

Після чого, за дорученням
голови райдержадміністрації
Анатолій Миколайович вручив
подяки талановитій молоді ра�
йону. Зокрема, за високі до�
сягнення у спорті, значний
внесок у формування позитив�

ного іміджу району на Всеукра�
їнському та міжнародному рів�
нях нагороду отримав перемо�
жець чемпіонату України з лег�
кої атлетики серед юніорів у
дисципліні "метання молота",
Майстер спорту України з лег�
кої атлетики, член юніорської
збірної з легкої атлетики Сер�
гій Регеда.

Серед нагороджених була й
чемпіонка Європи з боксу,
майстер спорту міжнародного
класу з боксу, майстер спорту
з кікбоксингу, член Національ�
ної збірної України з боксу На�
талія Бірюк.

Також з Днем молоді земля�
ків привітав міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський: 

� Із року в рік ми тут збирає�
мося, щоб вітати один одного.
І сьогодні цей парк вітає вас,

молоді! Вітаю вас всіх із Днем
молоді, бажаю завжди бути
успішними, веселими, життє�
радісними. І нехай дорога ве�
де вас до життєвих перемог.
Зі святом вас!

Власне, саме ці слова й
відкрили святкову програму.
Спочатку чудовим міні�кон�
цертом молодь привітали
студенти університету ДПС
України � народний ан�
самбль пісні і танцю "Су�
зір'я".  Завдяки їм відкриття
свята було таким феєрич�
ним, що навіть їхній ректор

Петро Мельник не втримався
від того, щоб вийти на сцену і
подарувати присутнім кілька
пісень у своєму виконанні.

А далі свято розсипалося іск�
рометними жартами, бо на
сцені з'явилася  команда КВК
"Вітаміни". Свої виступи вину�
ватцям заходу також приготу�
вали Анна Чорнобривцева,
гості з Вишневого � команда
КВК "Тутті Фрутті" та рок�гурт
"Заворожені", вокалісти Тетяна
Зузанська, Даша Левковська,
Настя Андрухів… Тим шаленим
мистецьким вихором встигали
керувати ведучі свята � Олек�
сандр Остапенко та Денис Ко�
шелєв. А хто ж радів найбіль�
ше? Мабуть, головні винуватці
свята � молодь району!

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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Дитяче свято � це

завжди дитячий сміх, роз�

ваги та подарунки. Прав�

ління громадської органі�

зації "Родина � 7'я" виріши�

ло поєднати свято для сво�

їх діток з чудовою подо�

рожжю до країни мрій � од�

ного із найбільш унікаль�

них музеїв столиці України �

Державного музею ігра�

шок.

Утім, провівши опитування не
однієї боярської сім'ї, ми дійшли
висновку, що на будь�який бюд�
жет можна підібрати найкращий
варіант дитячого дозвілля. Це
можуть бути сімейні та закор�
донні тури, цікаве проведення
часу в дитячих таборах. 

Якщо ви надаєте перевагу сі�
мейному відпочинку, експерти
радять звернути увагу на той
факт, що більшість готелів прий�
мають дітей до 5�6 років без�
коштовно, а деякі роблять значні
знижки. Тож перед тим, як виру�
шати у подорож, зберіть інфор�
мацію про місце вашого відпо�
чинку. Продумайте, як провести
час із вашою дитиною: чи є по�
ряд аквапарк, дитячі майданчи�
ки, кінотеатр чи зоопарк. Адже
дитячий відпочинок має бути ве�
селим та насиченим. 

Для тих батьків, які можуть
дозволити собі витратити біль�
ше грошей на відпочинок дітей,
варто обрати розвиваючу від�
пустку за кордоном. Наприклад
тур на 7�10 днів до Угорщини та

Австрії, який хоч і обійдеться
батькам у "копієчку", але й га�
рантовано подарує дитині неза�
бутні враження та інтелектуальні
скарби. Адже такі тури орієнто�
вані не лише на розваги, але й на
вивчення іноземної мови, що ду�
же допоможе вашій дитині у по�
дальшому розвитку. Такі "роз�
мовні" табори можна знайти і на
теренах нашої країни. 

Є свої переваги й у відпочинку
в звичайних дитячих таборах на
узбережжі Чорного та Азовсько�
го морів. Принади такого дозвіл�
ля всім добре відомі � ласкаве
сонечко, пляжі та безліч нових
друзів. Сотні таборів по всій кра�
їні пропонують свої послуги як
для дошкільнят, так і для школя�
рів. 

Психологи зазначають, що
будь�яка зміна обстановки для
дитини в період канікул буде ко�
рисною. Поїздки до бабусі та ро�
дичів � теж гарний варіант про�
ведення літнього часу. 

����� ������� ���	���	���
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Пришкільні табори

вже завершили свою

роботу, тож питання ор�

ганізації відпочинку ді�

тей наразі набуває

особливої актуальності.    

Майже у кожної роди�

ни є свій власний та ори�

гінальний рецепт "Як ор�

ганізувати літній відпо�

чинок для своїх дітей".

Варіантів може бути

безліч. І залежать вони

від багатьох чинників:

вподобань дітей, пла�

тоспроможності батьків

та безлічі інших обста�

вин. 

Доречно

Думки з приводу

Вікторія, майстер манікюру
� Разом зі своєю дитиною

гарно відпочиваємо і в Харко�
ві, у родичів. Майже кожен
день кудись ходимо. Цього лі�
та також плануємо здійснити
таку мандрівку та відвідати
дельфінарій. Харків � моє
улюблене місто, де можна
добре відпочити з дитиною. 

Наталія, бухгалтер
� Моя донька грає у шкіль�

ному музичному гурті. Їхній
керівник щороку організовує
для учасників гурту відпочи�
нок на морі. Цього літа вони
також мають відпочивати на
морському узбережжі. Вар�
тість такої мандрівки обхо�
диться недорого. Мене це
влаштовує, оскільки дитина
відпочиває на морі протягом
трьох тижнів. 

���������� � ���
�������� �	����
"�����	"Літо ставить перед

батьками одвічну пробле�

му � влаштувати дітям гар�

ний відпочинок. При цьому

бажано, щоб вони й оздо�

ровилися, й підтягли знан�

ня з проблемних шкільних

дисциплін. Важливо та�

кож, аби відпочинок був

безпечним та цікавим. 

�������� �	�	��� "������#����" ��� 



3 стор.
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Усіх гостей фесту
зустрічають розкриле�
ні намети під віковими
соснами та дубами,
сцена на сонячній га�
лявині, лагідне мурко�
тіння генератора в ку�
щах, смачний дух похід�
ної страви від численних
багать. А над всім тим �
дзвінкоголосі мелодії гітарних
струн та пісні � такі різні!

� Дійсно, за останні роки Лісова
Фієста зазнала певних змін, � ді�
литься своїми думками "мама" Фі�
єсти Мар'яна Крамар. � Ми дещо
реформували концепцію й деякі
важливі нюанси фестивалю: вище
підняли пропускну планку виступів
на гала�концерті, в результаті чого
обмежили кількість його учасників.
Також більш вимогливо і строго
працювали творчі майстерні, які
цього року очолили Олег Рубан�
ський (Київ), Ольга Артеменко та
Наталя Гершаннік, Наталя Бєль�
ченко (Київ), Наталя Пудайло та
Ігор Кірпічніков (Вінниця), Олек�
сандр Ворох (Одеса). В результаті
можна з певністю сказати, що за
останні 7 років це � найдушевніша
за єднанням близьких по духу лю�
дей Фієста, навіть, можливо,
близька до ідеалу. 

Традиційно гала�концерт Лісо�
вої Фієсти слухали не лише всі жи�
телі Галявини Зльотів, а й нічні зір�
ки, які, здавалося, спустилися з
нічного небокраю, щоб краще чути

цей музично�пісенний діалог сер�
дець. На сцені виступають пред�
ставники Сум, Конотопа, Житоми�
ра, Москви, Луганська, Луцька,
Дніпропетровська, Макіївки, Він�
ниці, Черкас, і звісно ж, Боярки. 

Варто відзначити, що географія
фестивалю практично не змінила�
ся. При цьому (власне, як і кожно�
го року) були надзвичайно цікаві й
приємні особистісні відкриття Фі�
єсти. Наприклад, такі відомі навіть
за межами України барди, як Пав�
ло Гребенюк із Сімферополя (лау�
реат Грушинського фестивалю) чи
Наталя Гершаннік із Дніпропетров�
ська � організатор фестивалю ав�
торської пісні "Вагант". Що ж до
абсолютно нових імен, то це, безу�
мовно, Андрій Зубарєв і Михайло
Бабаян… Відтак Фієста продовжує
залишатися не конкурсним фес�
тивалем. Тут головне слухати та
бути почутим, спілкуватися, а
врешті решт, � жити повнокровним
духовно�творчим життям.

Що ж до місцевих жителів, то
цього року Києво�Святошинський

район на фестивалі представляв
боярчанин Сергій Кононенко. А
боярські комунальники подбали
про вивіз сміття з місця проведен�
ня фестивалю після його закінчен�
ня. 

При нагоді зазначимо, що окрім
проведених п'яти концертів та за�
нять в творчих майстернях,

впродовж всього фестивалю
на Галявині працював

спортмайданчик, діяв ту�
ристичний маршрут, виру�

вали пристрасті на во�
лейбольному майдан�

чику. Також бажаючі
мандрували на

пляж, щоб вдос�
таль похлюпа�

тися в гостин�
них забір�

ських во�
доймах… 

О т ж е ,
ф е с т и �

валь від�
бувся, і він вдався: в першу чергу,
завдяки дружній фестивальній ко�
манді. Всі разом ми � Київ, Вишне�
ве, Боярка, Черкаси, � створили
цей успіх, цю душевність, це на�
родження ХVІ Лісової Фієсти!

Відтак п'є Лісова Фієста зорі із
долонь дощу, і проливаються
краплями вірші вже в інші поколін�
ня, показуючи всім тим, хто поки
що внизу, серед буденної рутини,
як розправляти крила душі. Тому
що, роз'їжджаючись по закінчен�
ню фестивалю по різним містам,
кожного разу учасники Фієсти за�
лишають тут часточку свого серця,
яке кожного року знову кличе їх в
цей лісовий край, де все так гарно і
просто. Тому й прощаються тут
друзі лише для того, щоб була на�
дія повернутися до цих багать, до
цих пісень, до цих споріднених
сердець. 

А ми, в свою чергу, можемо до�
дати лише одне: "До нових зустрі�
чей, друзі!"

Радислав Кокодзей, 
фото автора

Власне святкування починається
з виготовлення опудала головних
персонажів свята � Купала і Маре�
ни. Так, на Поділлі й Волині дівчата
виготовляють Купала з гілки верби
й прикрашають її квітами та вінка�
ми. На Полтавщині в одних населе�
них пунктах опудало Купала виго�
товляють із соломи, прикрашають
його стрічками і намистом. А ось на
рідній Київщині його виготовляють
із гілок будь�якого дерева. Взяв�
шись за руки, дівчата ходять навко�
ло Купала й Марени й співають пі�
сень. Основною темою цих хорово�
дів є кохання…

На Купала обов'язково розклада�
ється велике вогнище, через яке
стрибають дівчата і хлопці поодинці
або в парі. Купальське вогнище
згідно з переказами має велику мі�

фічну силу. Через купальське вог�
нище стрибають всі, проходячи та�
ким чином своєрідний ритуал очи�
щення. Вважалось, якщо дівчина і
хлопець, які кохають один одного,
узявшись за руки, стрибають у парі
через вогнище і їхні руки залиша�
ються з'єднаними, то вони, побрав�
шись, все життя проживуть разом у
злагоді та любові…

Після втоплення Марени (інколи
топили Купала) дівчата тікають від
хлопців до води, щоб ворожити
("заворожувати вроду"). Вони діс�
тають свічки, запалюють їх і при�
лаштувавши до своїх вінків, пуска�
ють на воду. Поки вінки пливуть, дів�
чата ідуть понад річкою й співають.
Часто хлопці намагаються зловити
вінки дівчат. Кожна дівчина плете
його так, щоб можна було впізнати:

вплітали яскраву свічку, або велику
квітку. Якщо хлопцю вдається зло�
вити вінок коханої, діставшись до
нього вплав чи на човні, це вважа�
ється доброю прикметою для їхньої
подальшої спільної долі. Якщо ж ві�
нок відпливе далеко й пристане до
якогось берега, то значить, що туди
дівчина й заміж піде…

Існує також повір'я про цвіт папо�
роті, котрий нібито з'являється в ку�
пальську ніч. За легендою, папо�
роть цвіте лише одну коротку мить
найкоротшої у році ночі на Івана Ку�
пала. Здобути цю квітку досить
важко, оскільки її береже від людей
нечиста сила. Володар заповітної
квітки також міг у ніч напередодні
Івана Купала бачити, як ходять лі�
сом дерева й стиха розмовляють
між собою.

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
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7 липня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30
"Як приборкати дракона"

(мультфільм)

15�20 "Джок" (мультфільм)

17�00 "Примарний гонщик�2" (фентезі)

19�00
"Подорож�2: Таємничий острів"

(фентезі)

21�00 "Гнів Титанів" (фентезі)

9 липня (понеділок) � вихідний день

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

Що? Де? Коли?Враження

Інгредієнти
Баклажани � 2 шт.; фарш із

баранини � 300 г, часник � 2

зубчики, помідори � 2 шт.,

сир твердий � 40 г, масло

вершкове або маргарин �

50 г, перець чорний

мелений, сіль � за смаком.

Кількість порцій: 4.

Спосіб приготування
Ретельно помийте бакла�

жани, після чого розріжте ко�

жен із них уздовж, вийміть

всю м'якоть з кісточками і

наповніть їх фаршем з бара�

нини, який попередньо був

змішаний з цією ж м'якоттю.

До нього додайте сіль, пе�

рець і дрібно нарізаний час�

ник.

На фаршировані баклажа�

ни укладіть помідори, порі�

зані кружальцями, а поверх

посипте тертим сиром. Пос�

тавте страву в духовку на 30

хвилин. Перед тим, як пода�

вати, прикрасьте фарширо�

вані баклажани свіжою зе�

ленню, краще петрушкою.
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Газета “Боярка�Інформ”

1 МІСЯЦЬ �
8 ГРН 3 МІСЯЦІ �

24 ГРН

5 
МІСЯЦІВ �

40 ГРН

Час Назва

13�30 "Легенди нічної варти" (мультфільм)

15�20 "Тарбозавр" (мультфільм)

17�00 "Гнів Титанів" (фентезі)

19�00
"Готель "Меріголд": Кращий із

екзотичних" (драма)

21�00 "Санктум" (драма)

8 липня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

номераРецепт 
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Про традиції святку�

вання Івана Купала напи�

сано не одну статтю, а то й

книжку. Адже майже кож�

ний регіон України має свої

купальські обряди. Утім,

має це свято, яке відзнача�

ють 7 липня, й свої харак�

терні для усіх куточків краї�

ни особливості. Так, свят�

кове дійство відбувається

здебільшого біля водойм. 

Предковічне

Є у нашого краю уні�

кальна властивість: всі, ко�

му він став рідним, обо�

в'язково повертаються сю�

ди. Причому це стосується

як людей, так і… фестива�

лів! Доказом чого є XVI

фестиваль авторської пісні

"Лісова Фієста", який не�

щодавно відбувся на Галя�

вині Зльотів, що між Бояр�

кою та Забір'ям.  
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ОВЕН
Якщо ви хочете, щоб ваші наміри були реалі�

зовані, варто прислухатися до думки ваших

друзів. Їхні пропозиції виявляться слушними

та доречними. Покращаться стосунки з оточу�

ючими. З'явиться можливість відновити зруй�

новані у минулому стосунки.

ТІЛЕЦЬ
Ви відкриті до змін і сприйняття нового, але в

той же час не забуваєте, до чого можуть приз�

вести різкі рухи. Ви знайдете спільну мову з

тим, хто раніше не входив до кола ваших дру�

зів.

БЛИЗНЮКИ
Початок липня буде метушливим. Спланувати

щось буде дуже складно, тому що обставини

будуть стрімко змінюватися. Це може спрово�

кувати прикру ситуацію, коли хтось із ваших

близьких вирішить, що ви не та людина, на яку

завжди можна розраховувати. Після цього не�

обхідно буде відновлювати репутацію. 

РАК
Особливо вдалим цей період буде для шука�

чів пригод. Ваша активність у цей період зрос�

те. Ви сміливо можете братися одразу за дві

справи. Головне бути послідовними. Єдине,

що буде вас бентежити, так це не відповід�

ність між ціною і якістю. У вас виникатиме від�

чуття, що ви платите занадто багато, і можна

було б знайти інший, не такий витратний, ва�

ріант. 

ЛЕВ
Ви були б і раді поквапитися, але відчуття вто�

ми буде тиснути на вас. Але якщо виникнуть

якісь складнощі, ви поставитеся до них наба�

гато легше, ніж зазвичай. Приміром, хтось

прийде вам на допомогу або ж ви зможете

знайти вихід із ситуації в останній момент. 

ДІВА
На вас очікують великі зміни, або у вас

з'явиться нова звичка, вас полонять нові від�

чуття, які вам сподобаються. Однак будьте

обережними, адже зміни вимагатимуть від

вас значних жертв. Але зрозуміти це ви змо�

жете лише тоді, коли буде занадто пізно. 

ТЕРЕЗИ
Це буде активний і насичений подіями період.

Керуйтеся здоровим глуздом у своїх вчинках.

Також необхідно, за можливості, уникати си�

туацій, в яких будете змушені викручуватися,

брехати, або говорити не всю правду. Якщо

вас попросять надати допомогу � то поперед�

ньо все ретельно вивчіть, визначившись чи

варто взагалі це робити.

СКОРПІОН
Те, що відбуватиметься в цей період, ви буде�

те сприймати по�філософськи. Ви прекрасно

знаєте, що могло б бути гірше, ніж є. Загалом

отриманий результат вас задовольнить. Але

при цьому ви нудьгуватиме. Ви чекали, що бу�

де набагато більше подій, а також людей, які

поділяють ваші інтереси до всіляких пригод.

Сімейні поїздки для вас пройдуть вдало. Мож�

на також відправиться подорожувати компа�

нією. 

СТРІЛЕЦЬ
Вас утримати практично неможливо. Це може

зіграти на вашу користь � і ви досягнете пере�

моги в боротьбі з несприятливими обстави�

нами. Однак будьте пильними, аби ваші слова

чи бажання не принесли вам неприємностей.

Не станьте ворогом для себе та обмірковуйте

кожен свій крок..

КОЗЕРІГ
У цей період ви можете зустрітися з обманом,

сварками та протиріччями. Засмучує в цій си�

туації те, що все може вийти за межі внутріш�

нього світу. Тому ви відчуватимете себе не

найкращим чином і будете боятися загос�

трення ситуації.

ВОДОЛІЙ
Цей період може принести вам якусь складну

ситуацію, в якій необхідно буде прийняти рі�

шення і на розгляд якої буде дуже мало часу.

Можливо, доведеться скоротити час на сон,

аби зрозуміти, що сталося. У результаті вашої

праці ви отримаєте щедру винагороду.

РИБИ
Ви будете твердо впевнені, що все що роби�

те � неодмінно вийде. З цієї причини для до�

сягнення бажаного ви будете стрибати вище

голови (не замислюючись, як потім здійсню�

вати приземлення), часом забуватимете про

друзів (вважаючи, що вони зрозуміють і зак�

риють очі).  Тож спробуйте гармонізувати свій

світ та завжди пам'ятайте про тих, хто поруч. 

ГОРОСКОП
6 липня � 20 липня 

Купальська ніч, з 6 на 7 липня, буде ясною та досить теплою,
температура повітря сягатиме +22 градусів. Протягом наступного
дня погода буде ясною та спекотною. Стовпчики термометра сяг�
нуть позначки +32 градуси. А ось в неділю, 8 липня, очікуються
дощ, подекуди грози та похмуре небо. Температура повітря дещо
знизиться до +30 градусів. Синоптики прогнозують, що дощитиме
до пізньої ночі, а вже 9 липня погода буде ясною та сонячною. Тем�
пература повітря протягом доби коливатиметься від +30 до +22
градусів. Такою ж прогнозується погода й 10 липня. А вже з 11 по
15 липня нас очікують короткочасні дощі та грози, як вдень, так і
вночі. Хоча температура повітря буде стабільною: +30…+32 вдень
та +17...+19 вночі.
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6 та 7 липня за місячним келендарем � безплід�
ні дні. Краще нічого не сіяти та не саджати. Зай�
міться обрізуванням вусів полуниці та проріджен�
ням кущів малини. А ось 8 та 9 липня � найкращі
дні для посадки томатів, огірків, кольорової ка�
пусти. З 10 по 12 � найкращий час для боротьби зі
шкідниками. З обіду 12 липня та до вечора 14
липня зірки радять висіювати огірки та кольорову
капусту. Це також гарні дні для консервування
овочів, ягід та фруктів. 15, 16, та 17 варто заго�
товляти лікарські трави. 19 липня � безплідний
день, не варто нічого сіяти та саджати.

Дворічна Марійка ве�
лика модниця � без су�
мочки та сонцезахис�
них окулярів ніколи не
виходить із дому! Дуже
полюбляє танцювати та
говорити по мобільно�
му телефону. А без по�
вітряних поцілунків та
чарівних усмішок, які
Марійка радо дарує
своїм знайомим, і не
тільки, не проходить
жодна її прогулянка рід�
ним містом � Бояркою!

* * *
Нагадуємо, що світ�

лини маленьких жителів нашого міста, які візьмуть участь у фотокон�
курсі "Дитячі усмішки", можна надсилати на електронну адресу: bo�
yarka�inform@ukr.net. Чекаємо на нові фотографії, які неодмінно бу�
дуть опубліковані на сторінках нашої газети.

ДИТЯЧІ
УСМІШКИ

Фотоконкурс
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�������  ����  ����  ��  ��	������������  ���   �� �  ��  � 	��� �����������  ����  �����  ��  ��		���������Погода

городникаКалендар

Боярка, вул. 40�років
Жовтня, буд. 51

КАФЕ "ВІДПОЧИНОК"
БАНКЕТИ, ДНІ НАРОДЖЕННЯ, 

КОРПОРАТИВИ,
ПОМИНАЛЬНІ ОБІДИ

Вул. Богдана Хмельницького, 71 

098 412 19 48

Втрачену круглу

печатку ТОВ

"К.З.К." (ЄДРПОУ

37916871), вважати

не дійсною. 

НА
РЕШТІ ДОЧЕКАЛИСЯ!

У БОЯРЦІ У БОЯРЦІ 
ПО ВУЛИЦІ ХРЕЩАПО ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК, 2Б ТИК, 2Б 

(площа Леніна)(площа Леніна)

відкрито фірмовий магвідкрито фірмовий магазин азин 
свіжого м'яса свіжого м'яса "П'ятачок""П'ятачок"

Офіційне відкриття магазину 
відбудеться 7 липня. 

Завітайте � не пожалкуєте. 
Асортимент та якість 
вас приємно вразять!


