
Ефективний розвиток передбачає постійне
оновлення, розбудову всієї інфраструктури райо�
ну. А на це потрібні чималі кошти. Тому загальна
програма соціально�економічного розвитку ра�
йону, що розробляється на основі місцевих прог�
рам, фінансується з бюджетів усіх рівнів: і облас�
ного, і державного. За словами Олександра Віта�
лійовича, чимала частка субвенційних коштів
надходить саме з Держбюджету � тільки цього
року вона становила 43 млн грн. 

� Це було зроблено на виконання постанови
Кабміну України від 3 листопада 2010 року № 996
"Про забезпечення участі громадськості у фор�
муванні та реалізації державної політики” та з ме�
тою врахування ініціативи ряду громадських ор�
ганізацій міста Боярка, � розповідає голова но�
воствореної ради Олександр Кликов. � Наступ�
ним кроком стало розроблення та підготовка до
громадського обговорення проекту Положення
про громадську раду при Боярській міській раді. 

Святкували боярчани Івана Ку�
пала весело та дружно, всім міс�
том, з піснями та танцями, з висо�
ченним яскравим багаттям, що
освітлювало шлях човну, в якому
прибули на свято Водяник та Ку�
пальниця. 

Втім, не лише казково�міфоло�
гічні, а й цілком реальні, й від того
не менш шановані гості, вітали то�
го дня боярчан з Купайлом. До
представників громади звернувся
міський голова Боярки Тарас Доб�
рівський:

� Вже стало доброю традицією

на березі цього ставу святкувати
Івана Купала.  Так само, як і свято
Водохреща, яке ми вже не перший
рік святкуємо 19 січня на сусідньо�
му Церковному ставі, на пагорбі
Свято�Михайлівського храму. Я
впевнений, що з кожним роком
кількість учасників святкувань ли�
ше збільшуватиметься. Адже ми
повертаємо це свято на береги
річки Притварка, на землю Будаїв�
ську � історичну частину нашого
міста…

А народний депутат України
Петро Мельник, який завітав на
святкування до Боярки, пройняв�
шись загальним піднесеним нас�
троєм, звернувся до всіх присут�
ніх… поетичними рядками! Після
чого сказав:

� Для мене це свято асоціюється
в першу чергу з Поліссям. Воно
оповите особливою романтикою
нашої землі, яка має яскраві та ба�
гаті традиції. Серед них � і прове�
дення на Івана Купала таких на�
родних гулянь. Тож нехай кожен із
вас знайде свою квітку папороті, �
побажав усім присутнім Петро Во�
лодимирович. 
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2 стор.

2 стор.

МІС 
"КОРЧАГІН�

ПАРК" 

НАЙАКТУАЛЬНІШИМИ ДЛЯ
БОЯРЧАН Є ПИТАННЯ

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

2 стор.

СМІТТЯ ПІДКИНУ
ДО СУСІДА! 

3 стор. 11 стор.

Хронограф

З Шанхаю

(Китай) по�

в е р н у л а с я

член пара�

олімпійської збірної України з волейболу бо�

ярчанка Ольга Шатило. Звісно ж, з черговою

призовою нагородою і, як наслідок, з гарним

настроєм та незабутніми враженнями, яки�

ми із задоволенням поділилася з нашою га�

зетою.

16 ЛИПНЯ

4 стор.

ЯК У БОЯРЦІ
ІВАНА КУПАЛА СВЯТКУВАЛИРАЙОННА ВЛАДА НАДАЄ

ДОПОМОГУ У ВИРІШЕННІ
СТРАТЕГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

МІСТ ТА СІЛ РАЙОНУ

У БОЯРЦІ СТВОРЕНО
ГРОМАДСЬКУ РАДУОЛЬГА ШАТИЛО: 

"МОЄ ВІДКРИТТЯ КИТАЮ"

Під час

урочистого

з а с і д а н н я

Б о я р с ь к о ї

міської організації інвалідів війни, Зброй�

них Сил та учасників бойових дій, в якому

взяв участь заступник міського голови

Боярки Валерій Дубовецький, ветерани

привітали своїх побратимів з отриманням

державних нагород та подяк.

Так, Орденом Богдана Хмельницького 

ІІ ст. було нагороджено голову ветеран�

ської організації  Володимира Нурищенка.

Дуже тепло привітали ветерани і Миколу

Резніка з отриманням Подяки від голови

Київської облдержадміністрації Анатолія

Присяжнюка. Адже Микола Петрович � ве�

теран Великої Вітчизняної війни, активіст

ветеранського руху у Боярці. 

Держава глибоко шанує заслуги наших

ветеранів, і вручення нагород � яскраве

тому свідчення.

11 ЛИПНЯ

ВЕТЕРАНИ ПРИВІТАЛИ
ПОБРАТИМІВ

«Клуб сприяння розвитку велоруху»
планує в рамках святкування 
міжнародного дня «Молодь проти
паління, алкоголю, наркотиків»
проведення традиційного 
веломарофону «БОЯРКА- 24 години»

21-22 липня 2012 р. у передмісті м. Боярка

Багато цікавих свят
має наш народ. Та чи не най�
цікавішим із них, в якому по�
єдналися язичницькі віру�
вання та християнські тра�
диції, є свято Івана Купала.
Саме 6 липня на березі  бо�
ярського ставу, що в істо�
ричній частині міста, відбу�
лися купальські народні гу�
ляння. 

Про здобутки та досягнення району,
плани районної влади на майбутнє йшлося
під час прес�конференції голови Києво�Свя�
тошинської райдержадміністрації Олексан�
дра Зайця для засобів масової інформації
району і зокрема газети "Боярка�інформ". 

Це сталося під час установчих зборів
ініціативної групи, які відбулися 22 червня у
приміщенні Боярської міської ради. Події пе�
редувала значна організаційна робота. Згід�
но з вимогами законодавства, міський голо�
ва Боярки Тарас Добрівський своїм розпо�
рядженням затвердив склад ініціативної гру�
пи для створення громадської ради при ви�
конавчому комітеті Боярської міської ради. 

вустІз  перших

3 стор.

Захід проходить за підтримки Боярської міської

ради та міського голови Тараса Добрівського
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"Ці кошти, � прокоментував він, �
вже спрямовано на будівництво ме�
дичної амбулаторії загальної прак�
тики сімейної медицини у Хотові,
реконструкцію з розширенням
приймального відділення Централь�
ної районної лікарні в Боярці, на спо�
рудження очисних споруд у Горени�
чах та інші об'єкти". Крім цього, заку�
повувалася найнеобхідніша техніка
для комунальних підприємств райо�
ну, облаштовувалося освітлення ву�
лиць і доріг у Тарасівці, Забір'ї, Пет�
рушках, Крюківщині, Білогородці,
Горенці, Боярці та Вишневому.

За кошти з Держбюджету плану�
ється добудувати школу в Чабанах,
реконструювати та добудувати дит�

садки у Петрушках і Тарасівці, по�
ліпшити стан доріг і об'єктів житло�
во�комунального господарства ін�
ших населених пунктів району. 

Серед питань, які знаходяться на
контролі у райдержадміністрації �
недопущення заборгованості по за�
робітній платі та легалізація доходів.
Взагалі середня заробітна плата у
Києво�Святошинському районі є
досить високою і складає  3 000
гривень, мінімальна � 1102 грн.

Велику увагу керівництво району
приділяє оздоровленню діток у літ�
ній період. З цією метою, за слова�
ми Олександра Зайця, з районного
бюджету було виділено 750000 грн і
вже оздоровлено більше трьох ти�
сяч дітей  пільгових катенгорій. 

В цей час практично у всіх школах
та дитячих садочках триває підго�
товка до нового навчального року. 

Не залишаються поза увагою й
ветерани війни та праці, учасники
бойових дій, жертви нацистів. За
перше півріччя цього року ветера�
нам та жертвам нацистських перес�
лідувань за рахунок держбюджету
виплачено грошову допомогу на су�
му 2 744 085 грн. 

Завдяки зусиллям райдержадмі�
ністрації активізовано роботу з реа�

лізації прав мешканців на доступне
житло, відповідно до загальнодер�
жавної однойменної програми, що
діє у рамках соціальних ініціатив
Президента України. За словами
голови райдержадміністрації, кош�
ти, передбачені програмою, вже
перераховані до банку, відпрацьо�
вано механізми здешевлення вар�
тості іпотечних кредитів шляхом від�
шкодування частини відсотків за
кредитами, систематично прово�
диться робота із забудовниками
щодо їхньої участі в програмі "Дос�
тупне житло". 

Що стосується планів на майбут�
нє, то крім озвучених, планується
реконструкція районного стадіону у
Боярці та дитсадка "Барвінок" у
Крюківщині, а також завершення
капітального ремонту районного
Будинку культури в Новосілках. Під
час розмови із журналістами Олек�
сандр Віталійович також відзначив,
що влада району підтримає міську
владу Боярки у прагненні покращи�
ти в місті систему водопостачання.
Нагадаємо, що для реалізації цього
проекту Боярка має отримати суб�
венційні кошти.   

Інф. "Боярка�інформ"
фото Тетяни ЗУБКОВОЇ

Приготував Петро Мельник для
боярчан у подарунок і віночок
улюблених пісень, які співав
увесь берег.  

Чарівний казковий вечір лише
світлими тінями ховається десь у
верболозах та комишах, але вже
відчувається в повітрі щось ней�
мовірне. Це неймовірне відчува�
ється у всьому: у дівочих хорово�
дах на березі, у прикрашених
стрічками вітах деревця, у віноч�
ках на дівочих голівках… А надто у
піснях. Їх щедро дарують гостям
всі учасники казкового Купаль�
ського дійства: Аліна Храпачев�

ська, Тома Петриченко, Настя
Андрухів, Даша Левковська, Тетя�
на Зузанська, Даша Корнійчук…

Свої пісенні подарунки до свя�
та приготували ансамбль україн�
ської пісні "Боярчаночка" та гурт
"ТріоРіо", чиї пісні змусили не�
мовби зупинитися час. Той заслу�
хався  чарівним співом  і зали�
шився на святі, забувши навіть
призахідне сонце опустити у во�
ди ставка… Просто не злічити
усіх пісенних перлів, які щедро
розсипають дзвінкі дитячі голоси,
й номерів тієї танцювальної феє�
рії (танок русалок, танок "Віно�
чок", "Марена", молодечий ко�

зацький танок з шаблями тощо),
до якої раз�по�раз приєднуються
навіть глядачі. Бо ж на березі всім
місця вистачить!

Та ось пішов тихий плескіт по
воді, причалив човен до берега,
зійшли з нього Водяник та Ку�
пальниця... І спалахнуло яскраво

високе Купальське
вогнище, заклика�

ючи сяйвом сво�
їм всіх до забав
молодечих і

спалюючи
у своєму
жаркому

п а л а х �
к о т і н н і

в с е недобре та зле, все
те, що заважає жити чесним лю�
дям.

…"В ніч на Йвана Купала з неба
зірка упала", щоб відродити у на�
ших серцях пам'ять пращурів і
їхню нестримну веселість, щоб
подарувати відчуття єдиної роди�
ни, щоб засвітити лампаду щастя
у душі, пробуджуючи у серцях од�
вічні таланти свого роду�племені.
Зловіть ту ясну зорю, плекайте й
бережіть її і… загадуйте бажання,
які обов'язково здійсняться…

В чому переконаний
Радислав Кокодзей,

фото автора
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998з в е р н е н ь
громадян на�

дійшло до виконкому
Боярської міської ради
за 6 місяців цього року.
У понад 12 % випадків
зверталися представ�
ники пільгових катего�
рій населення. 

Значна частина
звернень стосується проблем
землекористування (271).  Най�
частіше боярчани зверталися з
приводу приватизації земельних
ділянок та виділення наділів.
Другий щабель у рейтингу на�
йактуальніших питань, з якими
до представників влади зверта�
ються жителі міста, займає пи�
тання соціального захисту (214).
Здебільшого мова йде про одер�
жання матеріальної допомоги.
Не менше турбують боярчан  й
аспекти діяльності житлово�ко�
мунального господарства (183) �
зокрема благоустрою та ремон�

ту будинків. Також не
втрачають своєї акту�
альності питання архі�
тектурні (179)  та жит�
лові  (97).  Найчастіше
жителі нашого міста
звертаються з
приводу узаконення
будівництва та покра�
щення їхніх житлових

умов.  
Як повідомила керуюча спра�

вами Боярської міської ради Ма�
рія Рябошапка, питання роботи із
зверненнями громадян постійно
розглядається на апаратних на�
радах керівного складу та всього
колективу. Воно знаходиться на
постійному контролі у міського
голови Тараса Добрівського.
Крім того, щотижня надається ін�
формація  щодо стану роботи із
зверненнями, які надходять до
виконкому Боярської міської ра�
ди.

Інф. "Боярка�Інформ"

гулянняНародні 

На часі 

72дорожньо�транспортні пригоди сталися
минулого місяця на автодорогах, які обс�

луговує ВДАІ Києво�Святошинського РВ ГУ
МВС України у Київській області. 23 із них  � із
постраждалими. Цей показник дещо вищий, ніж
за відповідний період минулого року. Така ж  ди�
наміка зростання кількості ДТП спостерігалася протягом всього пер�
шого півріччя 2012 р.  Цю тенденцію представники Державтоінспекції
в першу чергу пояснюють збільшенням території, яку обслуговує ВДАІ
Києво�Святошинського райвідділу. Так, з осені минулого року на його
обслуговуванні також знаходиться ще п'ять трас � Київ�Знам’янка, Ки�
їв�Ковель, Київ�Одеса,  Київ�Чоп та Київ�Бишів. 

За інформацією, наданою ВДАІ Києво�Святошинського
РВ ГУ МВС України у Київській області 

Та, на жаль, пра�
вил безпеки дот�
римуються не всі.
Намагаючись яко�
мога швидше діс�
татися до місця
відпочинку, водії
часто порушують
швидкісний ре�
жим, правила ма�
неврування, обго�
ну, проводять за
кермом по 10�12
годин без перерви
на відпочинок, що нерідко приз�
водить до дорожньо�транспор�
тних пригод з тяжкими наслідка�
ми. Та, якими б не були висновки
експертів, ми вкотре нагадуємо
вам, шановні водії, про необхід�
ність неухильного дотримання
правил дорожнього руху.
Пам'ятайте, що кращий спосіб
для зменшення стомленості, бо�
ротьби із сонливістю � часті, не�
хай навіть короткі, зупинки. У
тривалих поїздках бажано роби�
ти п'ятихвилинні зупинки після
кожної години руху, обов'язково
виходити з машини. Загальна
тривалість керування автомобі�

лем протягом доби повинна ста�
новити не більше 10 годин. 

Якщо після застосування цих
заходів сонливість не зменшу�
ється, слід відвести автомобіль
за межі дорожнього полотна й
спробувати задрімати. Навіть
15�20 хвилин сну здійснюють
на водія разюче освіжаючу дію.
Якщо ви не можете заснути,
просто спокійно посидьте кіль�
ка хвилин із заплющеними очи�
ма. Пам'ятайте, що ці "загубле�
ні" 15�20 хвилин можуть вряту�
вати вам життя. В спеку слід

частіше відпочива�
ти й використовува�
ти для їзди більш
прохолодний час
доби.

Серйозної уваги
заслуговують шини,
колеса й особливо
гальмівна система,
перевірку й регулю�
вання якої краще до�
вірити фахівцям. На
довгі відстані не вар�
то їхати зі старими

шинами, але перед від'їздом не
можна встановлювати й нові.
Для перевірки шин фахівці реко�
мендують проїхати не менше
500 км. Зазвичай цього достат�
ньо, аби виявити дефекти, якщо
вони є. 

Не перевищуйте швидкісний
режим! Кілька хвилин не варті
вашого життя та здоров'я. 

Пам'ятайте! Безпека дорож�
нього руху залежить від кожного
його учасника! 

Начальник ВДАІ Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС України
у Київській області Ігор Турчин
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Мовою цифр 

На підставі листа�клопотання № 3 від 27.06.2012
року щодо встановлення розміру плати за навчання в
Боярській міській дитячій школі мистецтв, наданого
директором школи Калмиковою А. П., та керуючись
пп. 2 п. б ст. 28 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", відповідно до постанови Кабі�
нету Міністрів України від 25 березня 1997 р. № 260, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
1. Погодити розмір щомісячної плати за навчання од�

нієї дитини в Боярській міській дитячій школі мистецтв на
відділенні хореографії (бальний, народний, сучасний та�
нок) на 2012�2013 навчальний рік в таких розмірах:

� 60 грн (8 годин на місяць);
� 120 грн (16 годин на місяць);
� 180 грн (24 години  на місяць);
� 240 грн (32 години на місяць).
2. Погодити річну плату за навчання однієї дитини в

Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2012�2013
навчальний рік в таких розмірах (розмір плати за навчан�
ня розраховано з урахуванням середньомісячної кіль�
кості учнів (100 дітей) та кількості навчальних годин на
місяць (п. 1) на 12 місяців навчального року і включає оп�
лату за час канікул та літні місяці):

� 720 грн (8 годин на місяць)
� 1440 грн (16 годин на місяць);
� 2160 грн (24 години на місяць);
� 2880 грн (32 години на місяць).
3. Встановити додаткові пільги з оплати за навчання

учнів у школі, а саме:
� зменшити плату за навчання на 50 % від розмірів,

визначених у п. 1 дітям з сімей, з яких навчаються двоє
дітей: за одну дитину � 100 %, за другу � 50 %;

� зменшити плату за навчання на 50 % від розмірів,
визначених у п. 1 дітям батьків�інвалідів І групи та мате�
рів�одиначок. 

4. Рішення набуває чинності з моменту його підписан�
ня.

5. Рішення виконавчого комітету Боярської міської ра�
ди від 01.11.2011 р. № 103/4 "Про погодження розміру
плати за навчання по Боярській міській дитячій школі
мистецтв на 2011�2012 навчальний рік визнати таким,
що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови Дубовецького В. М. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 липня 2012 року                                                                           № 64/2

м. Боярка

Про погодження розміру плати за навчання в Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2012�2013 навчальний рік

Протягом літа багато
людей їде на відпочинок
власним транспортом. Тому
на автодорогах України
значно зростає концентра�
ція транспорту. Рух в суціль�
ному потоці вимагає від во�
дія неабиякої уважності та
обережності, і безумовного
дотримання правил дорож�
нього руху. 

1 стор.

До водіїв
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Із перших вуст

1 стор.
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Днями у міській раді відбулася нарада за
участю керівників комунальних підпри�
ємств міста. Вів засідання міський голова
Боярки Тарас Добрівський. Під час наради
мер порушив питання про покращення ви�
везення сміття в місті. Та поставив перед
комунальниками завдання налагодити цю
роботу найближчим часом. Крім того, Та�
рас Григорович відзначив, що за кошти з
міського бюджету незабаром має бути
придбано новий сміттєвоз, що, безумовно,
позитивно позначиться на роботі БГВУЖКГ. 

Також Тарас Добрівський звернув увагу
комунальників на питання благоустрою ву�
лиці Пролетарської. 

� Поки ми чекаємо кошти на проведення
капітального ремонту цієї вулиці, слід заси�
пати її  принаймні щебенем, � зазначив
міський голова. Також представники гро�
мадського формування "Боярська варта"
повинні активізувати роботу зі злісними по�
рушниками правил благоустрою. Необхідно
звернути увагу жителів міста на умови ви�
везення габаритного сміття, � наголосив
Тарас Григорович.

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

Прикро, але добросусідські традиції
нашого народу потроху слабшають та
відходять у минуле. Якщо раніше до сусі�
дів у гості ми ходили з гостинцями, то те�
пер все частіше � зі сміттям. Саме так чи�
нять жителі приватного сектора, котрі ви�
носять непотріб зі своїх дворів під вікна
багатоповерхівок. Що робиться і що пот�
рібно зробити у місті для вирішення проб�
леми засміченості � про це в розмові з ко�
мунальниками. 

� З кінця минулого року, відповідно до рі�
шення Боярської міської ради, вивезенням
твердих побутових відходів від населення
займається наше підприємство, � розповідає
начальник економічно�виробничого відділу
Боярського ГВУЖКГ Галина Козакевич. � Пер�
ше, що було зроблено, � за кошти міського
бюджету придбано спецтехніку � три сміттє�
вози і два самоскиди. Цього замало, тож нев�
довзі буде закуплено ще один сміттєвоз.
Втім, техніка має таку властивість � іноді ви�
ходити з ладу. Тоді вона потребує додаткових
коштів на ремонт. 

У таких випадках підприємство залучає до
роботи іншу техніку � трактори, екскаватор, а
також працівників з благоустрою. Зі свого
боку ми робимо усе, щоб сміття вивозилося
вчасно.

Разом із тим підприємство відчуває постій�
ну нестачу коштів. Як людина, яка працює за
десятьох, а їсть � за одного. Адже менше по�
ловини "виробників" сміття уклали з підпри�
ємством договори на його вивезення. Із них
третина не оплачує надані послуги. Це � най�
головніша проблема.

Саме з неї походять інші, дрібніші. А несво�
єчасно вивезене сміття � це лише наслідок.

Тому, в першу чергу, звертаємося до меш�
канців приватного сектора з проханням ук�
ласти договори і сплачувати за надані послу�
ги. В ідеалі � ще й придбати пластикові кон�
тейнери для ТПВ. Тоді його не будуть розно�
сити по місту ні вітер, ні собаки.

Нагадуємо усім боярчанам, що не оплачені
рахунки � це несвоєчасно виплачена заробіт�
на плата працівникам, не сплачені податки, не
придбані запчастини та паливно�мастильні
матеріали. І в результаті � неприбране місто.

А рідну Боярку всі ми хочемо бачити чис�
тою та красивою.

10226,5тонн сміття вивезено за
І півріччя з Боярки на по�

лігон твердих побутових відходів. 

1704,4тонн непотребу за один мі�
сяць "виробляє" наше місто.

3300договорів на вивезення сміття
укладено з Боярським ГВУЖКГ, а

має бути не менше 8000 договорів.

954928,46 грн нараховано за
послуги вивезення

ТПВ.

651846,53 грн � надійшло у
вигляді оплати. На�

разі борг становить 303081,93 грн.
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ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 03 липня 2012 року                                                   № 59/1

м. Боярка

Про встановлення вартості  на рекламну площу (біг�
борд)

Розглянувши заяву директора КП "ІА "Боярка Ін форм"
Осадчої Катерині Сергіївни про встановлення вартості на
рекламну площу , керуючись пп. 13 п. а ст. 30 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону Ук�
раїни "Про рекламу", Типовими правилами розміщення
зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабі�
нету Міністрів України від  29.12.2003 року  № 2067, Зако�
ном України "Про засади державної регуляторної політи�
ки у сфері господарської діяльності" та рішенням прото�
колу Робочої комісії  № 3  від 07.06.2012, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість рекламної площі в розмірі � 900

(дев'ятсот) грн. � 1 площина.
2. Цей проект  підлягає опублікуванню в друкованому органі

Боярської міської ради газеті "Боярка�інформ"".
3. Контроль   за виконанням  цього  рішення  покласти  на

першого заступника   міського голови  Скочка В. А. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Керуючись ст. 9 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності" фінан�
сово�економічний відділ виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради повідомляє
про оприлюднення аналізу регуляторно�
го впливу до проекту рішення виконавчо�
го комітету  БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"Про встановлення вартості на рекламну
площу", яке спрямоване  на вирішення
проблеми у галузі зовнішньої реклами.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ДО ПРОЕКТУ
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
ВАРТОСТІ НА РЕКЛАМНУ ПЛОЩУ (БІГ�БОРДИ)"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде
розв'язано шляхом регулювання.

Проектом рішення передбачається створен�
ня умов для надходження до бюджету міської
ради коштів одержаних від ставки на вартість
рекламної площі.

Регуляторний акт, який чітко регламентує
строки прийняття рішення  про надання дозво�
лу на встановлення вартості на рекламу або
відмову у його наданні, прискорює та створює
прозору систему прийняття відповідних рі�
шень.

Отже, способом вирішення проблеми і до�
сягнення відповідних цілей є прийняття вико�
навчим комітетом Боярської міської ради рі�
шення. 

2. Обґрунтування прийняття регуляторного
акта. 

Можливість досягнення цілей, передбаче�
них п. 1 цього аналізу у разі прийняття рішення
виконавчого комітету Боярської міської ради,
що аналізується, є цілком реальною та обґрун�
тованою у зв'язку з тим, що метою створення
проекту зазначеного рішення є цілеспрямова�
не вирішення проблеми у галузі зовнішньої
реклами.

Контроль за дотриманням виконання рішен�
ня, що аналізується, здійснюють робоча комі�
сія, виконавчий орган ради, а також інші орга�
ни (організації та установи), згідно з чинним
законодавством у межах своєї компетенції.

Проект рішення розроблено відповідно до
Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні".

3. Визначення цілей державного регулюван�
ня.

Основною метою прийняття відповідного рі�
шення є виконання місцевого бюджету та
ефективне використання коштів, забезпечення
прозорості та відкритості надходження та ви�
користання коштів бюджету.

4. Альтернативні способи досягнення вста�
новлених цілей.

Обраний спосіб правового регулювання від�
носин у сфері зовнішньої реклами в місті Бояр�
ка ґрунтується на принципі імперативності (за�
гальнообов'язковості) рішень виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради, що встановлено
ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні".

У той же час обраний спосіб забезпечує
принципи державної регуляторної політики,
досягнення цілей державного регулювання та
покращення підприємницького середовища.

Таким чином, вирішення зазначених вище
питань можливо лише шляхом прийняття рі�
шення виконавчого комітету Боярської міської
ради "Про встановлення вартості на рек�
ламну площу (біг�борди)".

5. Визначення заходів відстеження резуль�
тативності рішення.

Строки проведення.
Базове відстеження результативності акта �

до набрання актом чинності.
Повторне відстеження результативності ак�

та � через 1 рік після набрання чинності актом.
Відстеження результативності дії акта здій�

снюється за звітом, наданим КП "ІА "Боярка�
Інформ", яке має повноваження регулювати
розміщення зовнішньої реклами на території
міста. 

Визначення кількості площ зовнішньої рек�
лами, на яких поширюватиметься дія регуля�
торного акта.

За словами голови громад�
ської ради, ініціативна група у
складі Валерія Дубовецького,
Ольги Дерези, Ольги Шатило,
Валентини Коржової, Степана
Кучерявого, Зої Виборної та
звісно Олександра Кликова
попрацювала плідно. 

Вже 21 травня відбулося за�
сідання ініціативної групи зі
створення громадської ради
при виконавчому комітеті Бо�
ярської міської ради. 

На засіданні були розглянуті
питання про подання заяв від
інститутів громадянського
суспільства для участі в уста�
новчих зборах та про прове�
дення 22 червня установчих
зборів.

Під час другого засідання
ініціативної групи, яке відбуло�
ся 19 червня 2012 року, було
прийнято рішення про погод�
ження списку організацій, що
беруть участь в установчих
зборах, та списку осіб, які вне�
сені як кандидати до складу
громадської ради. Також було
розглянуто нові заяви, що на�
дійшли від інститутів грома�
дянського суспільства. Зага�
лом надійшли заяви від 17 інс�
титутів громадянського сус�
пільства, які запропонували
кандидатів на членство в гро�
мадській раді при виконавчо�
му комітеті Боярської міської
ради. Це �  Світлана Вдовичен�
ко (МГО "МАК"); Зоя Виборна
(МБФ "Ковчег"); Володимир
Добрівський (ВГО "АЧГРУ");
Тетяна Зубкова (газета "Бояр�
ка�Інформ"); Тетяна Іванова
(МГОУ "Четверта хвиля"); Ми�
кола Карпенко (ГО "ВОВК");
Олександр Кликов (ВГО
"УСР"); Людмила Корзун (ГО
"Еліта держави"); Валентина
Коржова (РК профспілки пра�
цівників держустанов); Ельвіра
Кулькова (БФ "101"); Степан
Кучерявий (ГО "Просвіта");
Яна Марисик (ГО "Поступ");
В'ячеслав Отрижко (асоціація
"Україна � розвиток через ін�
тернет"); Ліля Отрижко (ВГО
"Я � Виборець"); Ольга Шати�
ло (БМФОКІ "ІКАР"); Ніна Які�
менко (ГО "Українська спра�
ва"); Віктор Яровий (ОСББ
"Зоряний"). Таким чином, було
затверджено список учасників
установчих зборів.

� Я вважаю, що створення
громадської ради � дуже пози�
тивний факт, � говорить її го�
лова Олександр Кликов. � Це
допоможе виконавчим орга�
нам міста в своїх рішеннях
враховувати думку громад�
ськості.

Наразі з членів громадської
ради створено дві комісії, які
працюватимуть у комунально�
му та соціальному напрямах.

Прес�служба 
громадської ради
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Нещодавно додому з Білорусі поверну�
лися представники боярської делегації,
яка брала участь у святкуванні Дня неза�
лежності сусідньої держави та Дня міста�
побратима � Несвіж. Своїми враженнями
від поїздки з журналістом нашої газети по�
ділилася член виконкому Боярської міської
ради Валентина Коржова.  

� Щоразу, коли відвідую Білорусь, віддаю на�
лежне зовнішньому вигляду населених пунктів,
доріг тощо. Всюди панує чистота і порядок.
Кожна місцина дбайливими руками справжніх
господарів облаштована для роботи чи відпо�
чинку. Навіть якщо ти в дорозі і вирішив відпо�
чити � з'їжджаєш на узбіччя і маєш змогу ско�
ристатися спеціально облаштованими  для
цього місцями.

Несвіж � місто з багатою історією, там зберіг�
ся замок литовських князів, там бережуть
пам'ять про історичні імена, пов'язані з містом,
приміром, родиною Радзівілів. Крім цього,
Несвіж � культурна столиця Білорусі.

І що цікаво, дух культури там витає скрізь, та
головне, що вона глибоко вкоренилася у свідо�
мості жителів міста.

Приміром, ми мали змогу разом із господа�
рями відсвяткувати День незалежності Білору�
сі та День міста Несвіжа. В рамках святкування
тисячі людей зібралися на центральній площі.
Після великого концерту за участю відомої гру�
пи "Пісняри", коли розійшлися усі глядачі, на
площі було так само чисто, як і до початку уро�
чистостей.

Мене вразив такий підхід до організації ро�
боти щодо благоустрою міста. З цього приводу
відбулася моя розмова з заступником голови
райвиконкому Людмилою Мєдвєдєвою. Як по�
відомила Людмила Вікторівна, цій роботі
справді приділяють значну увагу. За чистотою і
дотриманням правил благоустрою стежать де�
путати, дільничні інспектори та працівники са�
нітарних служб. Навіть якщо до будинку підвез�
ли будівельні матеріали, вони залишаються
там не довше 2 діб. Потому власника будмате�
ріалів попереджають, а через тиждень у разі
невиконання правил � штрафують. Але до та�
ких кардинальних заходів нині вдаються не
часто.

Вважаю, що досвід наших білоруських поб�
ратимів є досить корисним і для нас.
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ЦІНА ЧИСТОТИ:
ДВА БОКИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ

Недарма тема сміття та підтримання чистоти
в Боярці стала основною для цього номера га�
зети. Саме чисті/брудні вулиці та під'їзди �  впа�
дають у вічі, коли вперше відвідуєш нове місто.
Саме те, яким ми бачимо наше місто, щоранку
вирушаючи на роботу, і формує наше сприй�
няття його, а ще � настрій на увесь день.

Звичайна ранкова картина � двірники метуть ву�
лиці. Звичайна вечірня картина � жителі приватного
сектора тягнуть до контейнерних майданчиків ба�
гатоповерхівок різноформатне гілля, дошки, старі
вікна та меблі тощо. Парадокс, чи не так?

Міська влада постійно посилює роботу з благо�
устрою, бореться зі злісними порушниками. По суті
воює з ними/нами. Чи нормально це? 

Адже про благоустрій рідного міста мають дбати
як представники комунальних служб, так і всі інші
жителі Боярки. Тож чому  нині ми знаходимося по
різні боки барикад? Можливо, настав час об'єдну�

ватися в боротьбі за чистоту і порядок!
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За інформацією, наданою
керівником громадського
формування "Боярська вар�
та" Олегом Новохацьким,
тільки в липні представни�
ками ГФ було задокументо�
вано чимало випадків виве�
зення сміття особами, які
попередньо не уклали від�
повідні договори з
БГВУЖКГ. 

� Наразі ми звертаємо увагу
жителів міста й на питання
благоустрою прибудинкових
територій, � розповідає Олег
Новохацький. � Лише протя�
гом останніх тижнів ми засто�
сували штрафні санкції до чо�
тирьох недбалих "хазяїв". Мо�
ва йде про будинки по вули�
цях: Коцюбинського, 1 та 49,
Сєдова, 9, Жовтневій, 28/2.

Можливо, саме такі заходи
стимулюватимуть боярчан
дбати про чистоту та благоус�
трій свого двору, вулиці, міста.
Адже всім приємно жити в об�
лаштованій та ошатній домів�
ці, проте далеко не всі дбають
про це. Тому хочу закликати
жителів міста з повагою ста�
витися до нашої спільної до�
мівки � міста Боярки. Адже є

добра приказка: чисто не там,
де прибирають, а там, де не
смітять. Тож закликаю всіх
дотримуватися правил благо�
устрою. Адже набагато приєм�
ніше чути схвальні відгуки про
ошатність своєї оселі, ніж
сплачувати штрафи.  

Світлани Кудрик,
Анастасія Береговенко
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Ініціатором
започаткуван�
ня цієї нової
(чи просто від�
родження доб�
ре забутої)
с п о р т и в н о ї
традиції нашо�
го міста став
керівник гуртка
" С п о р т и в н е
орієнтування"
Києво�Свято�
ш и н с ь к о г о
центру твор�
чості молоді
"Оберіг"  Василь Мирославович Бор�
тник. 

� Мета змагань, � говорить пан Ва�
силь, � популяризація спортивного орі�
єнтування серед школярів. Адже цей
вид спорту розвиває просторове мис�
лення, вчить блискавично приймати рі�
шення, допомагає не розгубитися в си�
туації, коли залишаєшся сам на сам у
незвичній обстановці. Тобто, вчить
самостійності, яка так необхідна й в
повсякденному житті. На додачу � про�
паганда загальної культури та здорово�
го способу життя засобами спортивно�
го орієнтування та туризму. Це � для
всіх. А для тих, хто всерйоз мріє ще й
про спортивну кар'єру � підвищення рів�
ня своєї майстерності та виконання
спортивних розрядів, виявлення най�
сильніших спортсменів у кожній віковій
категорії. Втім, більш детальна інфор�

мація міститься в положенні про зма�
гання.

Цікаво, що учасниками змагань мо�
жуть бути як колективи, так і окремі
спортсмени. Важливо, щоб на момент
участі кожному учаснику виповнилося
10 років. І, звичайно ж, наявність ба�
жання змагатися та перемагати. Всьо�
го ж змагання проводяться у п'яти віко�

вих групах: новачки, діти віком 10 років,
діти віком 12, 14 та 16 років.

Цілком зрозуміло, що в цих змаган�
нях перемогли ті учасники, хто мав
кращу топографічну підготовку. От
саме тут і ховалася несподіванка (чи
все ж таки закономірність?): найкра�
щими стали учні… Таращанської
ЗОШ, які таки втерли носа господа�
рям�боярчанам. Мабуть, дійсно,
міські школярі краще орієнтуються в
інтернетсайтах, ніж на просторах рід�
ної землі. Мабуть, такому результату
здивувалися й самі боярчани, врахо�
вуючи, що змагання проходили в їх�
ньому рідному місті.

Втім, особливо засмучуватися не
варто, а краще зробити висновки і вже
під час наступних змагань таки показа�
ти, хто в боярському лісі не гість, а гос�
подар. Чи не так?
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� Олю, що ж за змагання відбували�
ся в Китаї й наскільки важливою була
участь у них?

� Це був дружній турнір… найсильні�
ших в світі команд із параолімпійського
волейболу. Саме тому його учасниками
стали лише збірні Китаю, Сполучених
Штатів Америки та України. Ця зустріч
стала знаковою саме для нашої коман�
ди, тому що вперше за історію параолімпій�
ського сидячого волейболу Україні вдалося
обіграти американців. Що ж до його значи�
мості, то вона, так би мовити, подвійна. Ос�
кільки турнір був дружнім, а відтак якихось
особливо престижних нагород не було, то
найбільшою нагородою за наше ІІ місце ста�
ло внутрішнє переконання в тому, що ми
сильні, ми � можемо та маємо всі можливос�
ті на параолімпіаді поборотися за чемпіон�
ські нагороди. Під час турніру ми навіть жар�
тували, що це � репетиція півфіналу парао�
лімпіади. Та, як відомо, у кожному жарті є…
доля жарту!

� Коли ж матимете нагоду перевірити
результати цієї "репетиції"?

� Дуже скоро. 2 серпня ми від'їжджаємо
на тренувальні збори, а вже 22�го вилітаємо
на параолімпіаду до Лондона. Далі � все, як
завжди: п'ять днів на акліматизацію, 27�го �
відкриття. Перша наша гра � 31 серпня, в ос�
танній день літа…

� І як настрій?
� Бойовий! Звісно, наперед нічого загаду�

вати не будемо, але переконані, що впевне�
ність у своїх силах допоможе нам не лише
показати гарну гру, а й досягнути гарного
результату. Та, зрозуміло, що все покаже
гра.  

� Звісно, попереду � нові зустрічі, нова
боротьбі і нові враження… А що найбіль�

ше запам'яталося в Китаї?
� Надзвичайна привітність китайців. Коли

ми грали з американцями, то китайці дуже
за нас переживали й вболівали саме за на�
шу команду. У вільний час багато розповіда�
ли про свою країну, організували цікаві екс�
курсії. Особливо запам'яталася екскурсія на
телевізійну вежу висотою… 586 метрів! Ви
лишень уявіть: стоїш на скляній підлозі, а в
тебе під ногами � Китай! При цьому, крім ог�
лядового  майданчика, там ходить поїзд,
влаштовані міні американські гірки, а пара�
лельно з усім цим там… працюють телеві�
зійники, і за їхньою роботою можна теж
спостерігати. Надзвичайно цікаво, красиво
й вражаюче…  У той же час хочу зазначити,
що в Китаї дуже важкий, як для нас, клімат:
жарко й висока волога, відтак � складно ди�
хати. Звісно, ще різниця в часі: перша наша
гра за київським часом проходила о четвер�
тій ранку. Втім, під кінець змагань ми цей
кліматично�часовий бар'єр все ж таки подо�
лали. Та вже слід було повертатися…

А навколо вирує боярське літо, і стрілки
природного сонячного годинника (а чи
просто тіні дерев міського парку Перемоги,
в якому й відбулася наша зустріч) невтомно
ведуть відлік тих миттєвостей, які залиша�
ються до від'їзду. Що тут сказати? Мабуть,
лише одне: хай вам щастить! І повертайтеся
з перемогою!
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При нагоді нагадаємо, що Га�
лина Сигізмундівна Оревіна �
президент боярського клубу ін�
валідів "Ікар", який вона очо�
лює ось уже впродовж 15 років.
Автоспортом подружжя займа�
ється з 1989 року. За цей час
екіпаж Оревіних неодноразово пе�
ремагав у міжнародних змаганнях
з авторалі, що проходили в Поль�
щі, Чехословаччині, Росії, Литві.

Нагорода за вірність…
На медалі, яку привіз екіпаж

Оревіних зі змагань, викарбувано:
"За вірність ралі "Надія". Заціка�
вившись тим написом, запитую:

� Як Ви потрапили на ці зма�
гання?

� Все почалося з нашої рідної
Боярки, � згадує Галина Сигізмун�
дівна. � 16 лютого наш "Ікар" від�
святкував 15 років. І, звичайно ж,
було наше боярське ралі, для учас�
ті в якому з'їхалися гонщики звіду�
сіль, в тому числі й два екіпажі з
Росії. Звісно, провести такий гран�
діозний захід без сторонньої допо�

моги ми просто б не змогли. Та, го�
туючись до такого спортивно�пом�
пезного святкування, ми були спо�
кійні. Адже з приходом нової влади
на нас звернули увагу меценати й
почали нам допомагати. Перший
крок до цього зробив депутат Вер�
ховної Ради Петро Мельник. Саме
він допоміг нам з проживанням
учасників в м. Ірпені. В Національ�
ному університеті Державної по�
даткової служби України на всіх
учасників ралі після нагородження
чекав святковий банкет. Та й ра�
йонна влада в особі голови Києво�
Святошинської райдержадмініс�
трації Олександра Зайця, першого
заступника голови РДА Миколи
Шкаврона, заступника голови рай�
ради Віктора Костини не залиши�
лася осторонь: виділила кошти на

придбання чудових кубків та цін�
них подарунків для переможців.
Наприклад, всі володарі призових
місць отримали комплекти гуми
(камери та покришки) та інші
вкрай необхідні для гонщиків ре�
чі… От саме по закінченні наших
боярських змагань ми й отримали
від представників московського
автомобільного клубу МАКІ запро�
шення до участі в "Надії � 2012".
Що ж до "вірності", то, стосовно
нас, цей напис цілком відповідає
дійсності: ми є незмінними учас�
никами цих змагань ось уже впро�
довж… 20 років!

� До Москви своїм ходом до�
биралися?

� Звісно. Отримавши офіційне
запрошення на цьогорічне ралі, я
звернулася з проханням про допо�

могу до пана Гусятинського � по�
мічника народного депутата Пет�
ра Мельника. Й відразу ж отрима�
ла підтримку: за його розпоряд�
женням нам виділили бензин, на
якому ми й вирушили вже вкотре
підкорювати Москву. Також хочу
подякувати за небайдужість та
підтримку й очільнику нашої об�
ласті Анатолію Присяжнюку. Як
бачите, з Москви ми повернулися
не з порожніми руками: ІІ місце в
класі. Звісно, ми дуже раді цій пе�
ремозі, та вважаємо, що є в ній
часточка сердець і цих людей, не�
байдужих до долі інвалідів.

…І відзнака за чесність
� Як відомо, ралі "Надія" тра�

диційно проходить вулицями
російської столиці… Чи не нуд�
но щороку "ганятися" одним і
тим самим маршрутом?

� Звісно ж, ні! � пожвавлюється
моя співрозмовниця. � По�перше,
кожного разу маршрут змінюєть�
ся. А по�друге, це ж не просто гон�
ки по прямій. Кожному учаснику
видається "легенда" з прописа�
ним маршрутом, згідно з якою й
треба рухатися. Враховуючи, що
потрібно не лише не збитися з
маршруту, а й відмічатися на кож�
ному КП (адже за непроходження
знімаються бали!), можете зрозу�
міти, наскільки важкою є робота
штурмана. Адже на маршруті є
слалом, швидкісні ділянки, чис�
ленні повороти, тощо. Москва �
велике місто, і, скажу по правді,
особисто мені було таки важкува�
то. Справа в тому, що вже же років
чотири я не їздила саме як штур�
ман. Тому й не дивно, що ми таки
заблукали. Але, коли "промахну�
лись", не поїхали далі (як інші гон�
щики в аналогічній ситуації), поки

не знайшли те, що ми пропустили.
Звісно, в часі ми дещо втратили,
зате чесно пройшли всю дистан�
цію. Тому, крім всього іншого, ця
медаль � ще й нагорода за чес�
ність…

Польські перспективи
� Що ж до найближчих планів,

то вони вже відомі й пов'язані
з… Польщею. Справа в тому,
що 28�30 вересня в м. Пулави
відбудеться міжнародний тур�
нір з настільного тенісу, учасни�
ками якого буде і Боярський
клуб інвалідів "Ікар". Налашто�
вані, звісно ж, на перемогу! Що
ж для цього потрібно?

� Єдине, що нам треба, це бен�
зин на дорогу, � говорить моя спів�
розмовниця. � Мабуть, це не такі
вже й великі кошти, зважаючи на
те, що ми їдемо прославляти Укра�
їну, Києво�Святошинський район,
Боярку. Впевнена, що і в Польщі
ми не "загубимося". Адже на на�
ших футболках є напис�оберіг:
"Боярка, Київська область"…

Сторінку підготував
Радислав Кокодзей

Мабуть, багато хто з наших чита�
чів пам'ятає романтику туристичних
походів… Кого хоча б раз не манили
вони? Відтак � питання: що головне у
поході й… повсякденному житті? Про
це дізналися учасники відкритої пер�
шості м. Боярки зі спортивного орієн�
тування, яка нещодавно зібрала під
свої, овіяні туристичною романтикою й
спортивним азартом знаменами пред�
ставників школярства Боярки та
"ближнього зарубіжжя", тобто � інших
населених пунктів Київщини.

16 липня з Шанхаю (Китай) поверну�
лася член параолімпійської збірної України
з волейболу боярчанка Ольга Шатило.
Звісно ж, з черговою призовою нагородою
і, як наслідок, з гарним настроєм та неза�
бутніми враженнями, якими із задоволен�
ням поділилася з нашою газетою.

МОСКОВСЬКЕ СРІБЛО ЗАВОЮВАЛИ БОЯРЧАНИ11 липня в Москві від�

булося ХХІІІ міжнародне ав�

торалі "Надія � 2012", прис�

вячене Дню Росії, організо�

ване московським автомо�

більним клубом МАКІ. Що ж

до нагород, то вони отрима�

ли закордонну "прописку".

Зокрема, призове золото

вирушило до Великобрита�

нії, а от срібло за ІІ місце в

класі � до України, точніше �

в… Боярку. Адже його воло�

дарями став екіпаж у складі

Олександра (пілот) та Галини

(штурман) Оревіних.
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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, 08:10 Погода
06:20 Від першої особи
07:15 Мультфільм
07:25 Ера бізнесу
07:35, 08:40 Формула любо�

ві. В. Тализіна. 1�2 ч.
08:15 Корисні поради.
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Агро�News
09:55 Погода
10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 Шеф�кухар країни
11:55 Діловий світ
12:05 Олімпійським курсом
12:20 Темний силует
12:30 Право на захист
12:50 Кубок світу з футболу

2014. Щоденник ФІ�
ФА.

13:15 Х/ф "Операція "Трест"
1 с.

14:35 Вікно в Америку
15:00 Euronews
15:05 Діловий світ. Агросек�

тор
15:25 Погода
15:35 Ми � патріоти
16:50 Погода
17:00 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:30 Діловий світ
18:45 21�й Міжнародний фе�

стиваль мистецтв
"Слов'янський Базар
у Вітебську"

20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Країну � народові
22:00 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Секунда

удачі
22:55 Місце зустрічі
ТРК "ЕРА"

23:25 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
23:45 Від першої особи
00:15 Нові пісні про головне
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
08:00 Х/ф "Даішники"
10:10 Х/ф "Даішники"
12:15 Т/с "Метод Лаврової"
13:15 Т/с "Метод Лаврової"
14:15 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
15:20 Х/ф "Кохання�зітхан�

ня � 3" (1)
17:20 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шури�
ка" (1)

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Вірус" (2)
22:15 "Територія обману"
23:20 Х/ф "Чорний пес" (2)
01:10 Фільм жаху "Спостері�

гач" (3)

06:00 Мультфільм
06:30 "Ранок з Інтером"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 "Спорт у Подробицях"
07:35 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Спадкоємиця" (1)
12:00 Новини
12:25 Т/с "Спадкоємиця" (1)
13:25 "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
14:20 "Сімейний суд"
15:20 "Судові справи"
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 "Жіночий лікар" (1)
22:25 Т/с "Смерш. Легенда

для зрадника" (1)
02:05 "Подробиці"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Телепузики
08:00 Байдиківка
08:25 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:05 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

11:55 Т/с "Н2О: просто до�
дай води" (1)

12:20 Твою маму!
12:55 Дайош молодьож!
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Ранетки" (1)
15:55 Чортиці в спідницях
16:30 Одна за всіх
16:55 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:10 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:40 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:30 Чортиці в спідницях
23:05 М/с "Масяня" (2)
23:25 Дурнєв + 1
00:00 Дом�2
01:00 БарДак
01:25 У ТЕТа тато!
01:50 До світанку

05:25 Служба розшуку дітей

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

ськи
06:50 "Леся+Рома". Т/с
07:35 Ділові факти
07:40 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 діаманта�
ми". Т/с

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

ми". Т/с
15:30 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:40 "Далекобійники". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:15 "Морські дияволи". Т/с
22:20 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
23:30 "Особливо небезпеч�

ний". Т/с
00:45 Зірковий тест�драйв
01:10 Спорт
01:20 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

02:10 Погода
02:15 "Дружини футболіс�

тів�5". Т/с
03:05 Факти
03:30 Погода
03:35 "День триффидів". Т/с

05:20 "Документальний де�
тектив"

05:45 Т/с "Комісар Рекс" (1)
07:35 "Неймовірна правда

про зірок"
08:35 Х/ф "Zolushka.ru" (1)
10:50 Т/с "Тетянин день" (1)
13:50 "Російські сенсації.

Жертвоприношення"
14:50 "Битва екстрасенсів"
15:55 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Куб"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні"
23:25 "Паралельний світ"
00:50 Т/с "Лікар Хаус" (1)

05:05 Т/с "Останній акорд"
05:55 Т/с "Заколотний шлях"
06:35 Kids Time
06:40 М/с "Нові пригоди

мисливців на приви�
дів"

07:30 Kids Time
07:35 Погода
07:40 Т/с "Як сказав Джим"
09:00 Погода
09:05 Т/с "Молодята"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Пригоди Джекі

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Піраньї
19:50 Т/с "Не родись врод�

лива"
20:50 Т/с "Бальзаківський

вік, або всі чоловіки
сво..."

21:55 Світлі голови. Літні ігри
22:55 Т/с "Щасливі разом"
23:55 Спортрепортер
00:00 Погода
00:05 Служба розшуку дітей

00:10 Т/с "Загублені"
01:05 Т/с "Серцеїдки"
02:45 Т/с "Межа"

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

штейни" (1)
08:35 Мультфільми
09:25 Х/ф "Слава"
11:30 Т/с "Усе заради те�

бе" (1)
14:25 "КВК"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Х/ф "Гроші на двох" (1)
01:30 "Нічне життя"

06:00 "Історія України"
06:30 Х/ф "Відчиніть, полі�

ція! � 2" (1)
08:25 "Правда життя". Королі

вулиці
09:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 Т/с "Євлампія Романо�

ва. Слідство веде ди�
летант"

12:55 "Легенди бандитсько�
го Києва". Шпигун�
ська мережа "Едель�
вейс"

13:30 Х/ф "Наказано знищи�
ти. Операція "Китай�
ська скринька"

17:15 Х/ф "Вічний поклик"
5 с. (1)

18:30 "Агенти впливу"

19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Повернення Синд�

бада"
21:30 "Свідок"
21:50 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:50 Т/с "Закон і порядок"
23:50 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

00:50 "Свідок"

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

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

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

рять. Історія крим�
ської красуні"

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)
22:50 Х/ф "Орел Дев'ятого

Легіону"  (2)
01:00 Т/с "Робота, що втек�

ла" (2)
01:50 Х/ф "Агент Джонні Інг�

ліш" (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, 08:10 Погода
06:20 Від першої особи
07:15 Мультфільм
07:25 Ера бізнесу
07:35, 08:40 Формула лю�

бові. В. Малежик.
1�2 ч.

08:15 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
09:35 Світло
10:00 Хомка смакує, телеки

дарує
10:05 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Хай щастить
12:40 Х/ф "Операція

"Трест" 2 с.
14:15 Формула кохання.

Армен Джигарханян
15:00 Euronews
15:05 Діловий світ. Агросек�

тор
15:25 Погода
15:30 Ми � патріоти
16:50 Погода
16:55 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:35 Діловий світ
18:55 21�й Міжнародний

фестиваль мистецтв
"Слов'янський Базар
у Вітебську"

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Смішний та ще сміш�

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

ма
22:55 Місце зустрічі
ТРК "ЕРА"
23:25 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
23:45 Від першої особи

00:15 Нові пісні про головне
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
08:00 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
09:00 "Територія обману"
10:05 "Їхні звичаї"
11:05 "Цілковите перевті�

лення � 3"
12:00 Т/с "Метод Лаврової"
13:00 Т/с "Метод Лаврової"
14:00 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
15:05 Х/ф "Невигадане

вбивство" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Добрий вечір"
22:15 "Ілюзія безпеки. Геній

чистої кислоти"
23:20 Х/ф "Злива" (2)
01:15 Х/ф "Вірус" (2)

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 "Ранок з Інтером"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення Мух�

тара�2" (1)
11:00 Т/с "Мій лагідний і

ніжний мент" (1)
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Псевдонім "Ал�

банець"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка" (1)

19:05 Програма "Про жит�
тя"

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

цях"
20:30 Т/с "Жіночий лікар" (1)
22:25 Х/ф "На краю

стою" (2)
00:20 Х/ф "Престиж" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Телепузики
08:00 Байдиківка
08:25 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

11:55 Т/с "Н2О: просто до�
дай води" (1)

12:20 Богиня шопінгу
12:55 Т/с "Зайцев +1" (1)
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Ранетки" (1)
15:55 Чортиці у спідницях
16:30 Одна за всіх
16:55 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:10 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:40 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:05 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за вик�
ликом" (3)

23:35 Дом�2
00:30 Х/ф "Артефакт" (2)

05:05 Погода
05:10 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

10:35 "Далекобійники". Т/с
12:40 Анекдоти по�україн�

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 "Морські дияволи".

Т/с
15:20 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:35 "Далекобійники". Т/с
18:45 Факты. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:15 "Морські дияволи".
Т/с

22:15 "Прокурорська пере�
вірка". Т/с

23:25 "Особливо небезпеч�
ний". Т/с

00:45 Зірковий тест�драйв
01:05 Спорт
01:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

02:05 Погода
02:10 "Дружини футболіс�

тів�5". Т/с

05:25 "Документальний де�
тектив"

06:15 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:05 "Неймовірна правда

про зірок"
09:05 Х/ф "Посміхнись, ко�

ли зірки плачуть" (1)
11:05 Т/с "Тетянин день" (1)
13:05 "Битва екстрасенсів.

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

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

Корольова"
21:10 "Моя правда. Дмитро

Дюжев"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Моя правда. Серьо�

га. Життя під грифом
"секретно"

23:50 "Паралельний світ"
01:05 Т/с "Лікар Хаус" (1)

04:55 Т/с "Останній акорд"
05:45 Т/с "Заколотний

шлях"
06:25 Kids Time
06:30 М/с "Нові пригоди

мисливців на приви�
дів"

07:25 Kids Time
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Т/с "Як сказав Джим"
09:00 Погода
09:05 Т/с "Молодята"
10:25 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Пригоди Джекі

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Піраньї
19:50 Т/с "Не родись врод�

лива"
20:50 Т/с "Бальзаківський

вік, або всі чоловіки
сво..."

21:55 Шури�амури
22:55 Т/с "Щасливі разом"
23:55 Спортрепортер
00:00 Погода
00:05 Т/с "Загублені"
01:05 Т/с "Серцеїдки"
02:45 Т/с "Межа"

05:45 "Ранок на К1"

08:00 М/ф "Маленькі Ейн�
штейни" (1)

08:35 Мультфільми
09:10 "Найрозумніший"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
15:00 "Найрозумніший"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "2 смужки"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Закрита школа"
01:20 Т/с "Косяки" (2)

06:00 "Історія України"
07:05 Х/ф "Вічний по�

клик" (1)
08:40 "Свідок"
09:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 "Карні справи"
12:00 Т/с "Інспектор Дер�

рік" (1)
13:15 Т/с "Повернення Син�

дбада"
15:20 Х/ф "Майор "Ви�

хор" (1)
16:50 Х/ф "Вічний по�

клик" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Особливо небезпеч�
ні вбивці

19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Повернення Син�

дбада"
21:30 "Свідок"
21:50 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:50 Т/с "Закон і порядок"
23:50 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

00:50 "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 "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Синова госпо�
диня"

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 "Нова хвиля в Юрма�

лі � 2012". Відкриття
фестивалю

00:25 Т/с "Мерсі" (2)
01:20 Т/с "Робота, що втек�

ла" (2)
02:00 Х/ф "Орел Дев'ятого

Легіону" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1900 — відкрито Паризьке метро.
1990 — Леоніда Кравчука обрано головою
Верховної Ради УРСР.

НАРОДИВСЯ:

1969 — Дмитро Христич, український хокеїст.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1990 — Уперше перед будинком Київської
міської ради поруч із державним прапором
УРСР піднято національний блакитно�жов�
тий прапор 

НАРОДИЛИСЯ: 

1942 — Ірина Мірошниченко, російська актри�
са («Таємниці мадам Вонг», «Вам і не сни�
лось», «Єдиний шлях»), співачка.
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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, 08:10 Погода
06:20 Від першої особи
07:15 Мультфільм
07:25 Ера бізнесу
07:35, 08:40 Формула любо�

ві. О. Яковлєва. 1�2 ч.
08:15 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Погода
09:30 Контрольна робота
09:55 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"
11:10 В гостях у Д. Гордона
12:10 Діловий світ
12:30 Погода
12:35 Кордон держави
12:55 Наша пісня
13:35 Х/ф "Операція "Трест"

3 с.
15:00 Euronews
15:05 Діловий світ. Агросек�

тор
15:25 Погода
15:30 Ми � патріоти
16:50 Погода
16:55 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:30 Діловий світ
18:45 Країну � народові
19:05 21�й Міжнародний фе�

стиваль мистецтв
"Слов'янський Базар у
Вітебську"

20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Смішний та ще смішні�

ший
21:50 Народний список
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�

но
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:10 Спорт
23:15 Погода
23:20 Експерт на зв'язку
23:40 Від першої особи
00:10 Нові пісні про головне

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
08:00 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
09:05 "Ілюзія безпеки. Геній

чистої кислоти"
10:10 "Їхні звичаї"
11:05 "Цілковите перевтілен�

ня � 3"
12:00 Т/с "Метод Лаврової"
13:00 Т/с "Метод Лаврової"
14:00 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
15:05 Х/ф "Переможний ві�

тер, ясний день" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "П'ятий елемент"

(1)
22:50 "Гроші"
23:55 Х/ф "Окоборги" (2)
01:50 Х/ф "Злива" (2)

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 "Ранок з Інтером"
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення Мух�

тара�2" (1)
11:00 Т/с "Мій лагідний і ніж�

ний мент" (1)
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Псевдонім "Алба�

нець"
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 "Жіночий лікар" (1)
22:25 Х/ф "Жіноча дружба"

(1)
00:30 "Парк автомобільного

періоду"
01:10 Х/ф "Брудний сором"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Телепузики
08:00 Байдиківка
08:25 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми"

(1)
11:05 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

11:55 Т/с "Н2О: просто до�
дай води" (1)

12:20 Богиня шопінгу
12:55 Т/с "Зайцев +1" (1)
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Ранетки" (1)
15:55 Чортиці у спідницях
16:30 Одна за всіх
16:55 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:10 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:40 Т/с "Реальні пацани" (2)
22:30 Чортиці у спідницях
23:05 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за викли�
ком" (3)

23:35 Дом�2
00:30 Х/ф "Людина з Бульва�

ру КапуциноК" (2)

04:55 Служба розшуку дітей

05:00 Погода
05:05 Факти
05:30 Світанок
06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Анекдоти по�україн�

ськи
06:50 "Леся+Рома". Т/с
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:35 "Далекобійники". Т/с
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 "Морські дияволи". Т/с
15:20 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:35 "Далекобійники". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:15 "Морські дияволи". Т/с
22:30 Факти. Підсумок
22:15 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
23:30 "Особливо небезпеч�

ний". Т/с
00:45 Зірковий тест�драйв
01:05 Спорт
01:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

02:05 Погода
02:10 "Дружини футболістів�

5". Т/с
03:00 Факти
03:25 Погода
03:35 "День триффидів". Т/с

05:30 "Документальний де�
тектив"

06:20 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:05 "Неймовірна правда

про зірок"
09:05 Х/ф "На мосту" (1)
11:15 Т/с "Тетянин день" (1)
13:15 "Битва екстрасенсів.

Війна титанів"

15:55 "Все 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. Заміж

за іноземця"
23:25 "Паралельний світ"
00:50 Т/с "Лікар Хаус" (1)

04:55 Т/с "Останній акорд"
05:45 Т/с "Заколотний шлях"
06:25 Kids Time
06:30 М/с "Нові пригоди

мисливців на приви�
дів"

07:25 Kids Time
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Т/с "Як сказав Джим"
09:00 Погода
09:05 Т/с "Молодята"
10:25 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Пригоди Джекі

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Піраньї
19:50 Т/с "Не родись врод�

лива"
20:50 Т/с "Бальзаківський

вік, або всі чоловіки
сво..."

21:55 Кабриолето
22:55 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Спортрепортер
00:05 Погода
00:10 Служба розшуку дітей
00:15 Т/с "Загублені"
01:10 Т/с "Серцеїдки"
02:50 Т/с "Межа"

05:45 "Ранок на К1"

08:00 М/ф "Маленькі Ейн�
штейни" (1)

08:35 Мультфільми
09:10 "Найрозумніший"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
15:00 "Найрозумніший"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

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

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Закрита школа"
01:20 Т/с "Косяки" (2)

06:00 "Історія України"
07:00 Х/ф "Вічний поклик" (1)
08:40 "Свідок"
09:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 "Карні справи"
12:00 Т/с "Інспектор Деррік"

(1)
13:15 Т/с "Повернення Синд�

бада"
15:25 Х/ф "Майор "Вихор"

(1)
17:00 Х/ф "Вічний поклик" (1)
18:30 "Правда життя". Прой�

ти перевірку вибухом
19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Танець горностая"
21:30 "Свідок"
21:50 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:50 Т/с "Закон і порядок"
23:50 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

06:10 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 "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Зуб даю"
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 "Нова хвиля в Юрмалі �

2012"
00:00 Т/с "Мерсі" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV К1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Кіра, чарівна і моложава
жінка, одружує дорослого
сина і зовсім скоро стане
бабусею. Її оточують
хороші люди і з роботою
теж все чудово .. Словом,
ладиться все, крім
особистого життя ...
На весілля Кіра дарує синові
з невісткою путівку в елітний
санаторій, але обставини
складаються так, що
молодятам не вдається туди
поїхати. У підсумку в люкс для молодят замість
пари приїжджає самотня дама середніх років � не
пропадати ж путівці!
Люкс і справді не пропав � в романтичній
обстановці у Кіри зав'язується пристрасний і
простий роман. І все б добре, але, приїхавши
додому, щаслива Кіра до свого жаху виявляє, що

вагітна ...

"Вагітна бабуся", 
1+1, 20:00, субота 28 липня

Банда
злочинців
купила крадений
мікрочіп, який
здатен
нейтралізувати
всю космічну
систему
оборони! Та
випадково в
аеропорту переплутали сумки. Так
суперсекретний мікрочіп, захований в
іграшковій машинці, потрапив до рук малого
пустуна!

На цей раз хлопчакові доведеться
протистояти не горе�грабіжникам, а
справжнім "профі" злочинної справи. Вони
будь�якою ціною мають отримати
мікросхему, навіть, якщо доведеться когось
"прибрати".

"Один вдома � 3",
ТЕТ, 17:00, неділя 29 липня

Сценарій фільму заснова�
ний на реальних подіях — Са�
цумському повстанні 1877
року під проводом Сайґо Та�
каморі, а також історії життя
Жюля Брюне, капітана фран�
цузької армії, котрий воював
пліч�о�пліч з Еномото Такеакі
на початку громадянської вій�
ни в Японії 1868—1869 років.
Історична роль вестернізації
Японії, яку проводили Вели�
кобританія, Нідерланди та

Франція, у фільмі дещо перекладена на плечі
Сполучених Штатів. Ці деталі, персонажі у філь�
мі та реальна історія спрощені задля покращен�
ня сюжету, адже фільм не має на меті дублюва�

ти історію.

"Останній самурай" , 
НОВИЙ КАНАЛ, 19:45, неділя 29 липня

Форест Тафт — це людина, яка

завжди вибирає лише одну

сторону. Тафт — фахівець з

боротьби з пожежами нафтових

свердловин, але йому доводиться

вступати в ще гарячішу битву,

коли він стикається з Майклом

Дженнінгсом — господарем

нафтової компанії, на одній з

бурових якої сталася аварія, і

нафта виливається в океан.

Але нажива для таких людей

над усе. І тоді Тафт дає їм

зрозуміти: якщо вони заподіють

шкоду землі, яку він любить, вони — в смертельній

небезпеці.

"У смертельній небезпеці" 
ICTV, 15:20, субота 28 липня 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Володимир Неплох, кра�
сивий імпозантний чоловік,
дзвонить такій собі Ліці Ку�
ніциній і вимагає зустрічі з
нею і з її подільником. Дзві�
нок застає Ліку на кастингу
в театрі балету «Ліллабі».
Вона � найкраща танцівниця
трупи. Ліку лякає розмова з
Неплохом. У цей час про�
відний хореограф театру,

світова знаменитість, бале�
рун Роман Валевський оглядає нову претендентку на роль у
своїй новій постановці. На сцені � молода і талановита Афі�
на Філіпакі. Валевський захоплений балериною і каже, що
саме Афіна буде танцювати головну роль у майбутньому

спектаклі. Ліка обурена.

"Переможний вітер, ясний день",
1+1, 15:05, середа 25 липня

Річка, що вийшла з берегів,

стає причиною великої повені

в провінційному

американському містечку.

Повз міста слідує

інкасаторський автомобіль,

що перевозить декілька

мільйонів доларів.

Попавши в засідку,

недосвідчений охоронець Том

виявляється наодинці з

бандою «нещадного Джима» і

бурхливою природною

стихією. Вижити неможливо.

"Злива",
1+1, 23:20, вівторок 24 липня

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою�
космонавтом, яка вийшла у відкритий космос

НАРОДИЛИСЯ: 

1929 — Василь Шукшин, російський письмен�
ник, кінорежисер, сценарист, актор (†1974).

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, 08:10 Погода
06:20 Від першої особи
07:15 Мультфільм
07:25 Ера бізнесу
07:35, 08:40 Формула любо�

ві. Р. Биков. 1�2 ч.
08:15 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Погода
09:25 Ювілейний концерт 

В. Гришка
10:55 Здоров'я
12:00 Діловий світ
12:05 Погода
12:15 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:40 Погода
12:45 Крок до зірок. Євроба�

чення
13:30 Х/ф "Операція "Трест"

4 с. 
15:00 Euronews
15:05 Діловий світ. Агросек�

тор
15:25 Погода
15:30 Ми � патріоти
16:50 Погода
16:55 Ми � патріоти
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:35 Діловий світ
18:55 21�й Міжнародний фе�

стиваль мистецтв
"Слов'янський Базар
у Вітебську"

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Смішний та ще смішні�

ший
22:00 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Максима
22:55 Місце зустрічі
ТРК "ЕРА"
23:25 Підсумки
23:35 Спорт
23:40 Погода
23:45 Від першої особи
00:15 Нові пісні про головне
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 

НІЧНИЙ КАНАЛ

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
08:00 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
09:05 "Гроші"
10:10 "Їхні звичаї"
11:10 "Цілковите перевтілен�

ня � 3"
12:05 Т/с "Метод Лаврової"
13:05 Т/с "Метод Лаврової"
14:05 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
15:10 Х/ф "Закон зворотного

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

хання � 2"
22:40 "Чотири весілля"
00:05 Х/ф "П'ятий елемент"

(1)
02:20 Х/ф "Окоборги" (2)

05:05 Т/с "Маршрут Мило�
сердя"

06:30 "Ранок з Інтером"
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення Мух�

тара�2" (1)
11:00 Т/с "Мій лагідний і ніж�

ний мент" (1)
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Псевдонім "Алба�

нець"
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 "Жіночий лікар" (1)
22:25 Х/ф "Подвійне прізви�

ще" (1)
00:25 Х/ф "Критичний стан" (2)
02:10 "Подробиці"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Телепузики
08:00 Байдиківка
08:25 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
11:05 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

11:55 Т/с "Н2О: просто до�
дай води" (1)

12:20 Богиня шопінгу
12:55 Т/с "Зайцев +1" (1)
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Ранетки" (1)
15:55 Чортиці у спідницях
16:30 Одна за всіх
16:55 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:10 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:40 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:30 Дайош молодьож!
23:05 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за викли�
ком" (3)

23:35 Дом�2
00:30 Х/ф "Прогулянка" (1)
02:00 Дом�2. Спецвипуск
02:25 БарДак

05:05 Погода

05:10 Факти
05:40 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
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:35 "Далекобійники". Т/с
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:05 "Морські дияволи". Т/с
15:20 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
16:35 "Далекобійники". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:25 Спорт
19:30 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:15 "Морські дияволи". Т/с
22:15 "Прокурорська пере�

вірка". Т/с
23:30 "Особливо небезпеч�

ний". Т/с
00:50 Зірковий тест�драйв
01:05 Спорт
01:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

02:05 Погода
02:10 "Дружини футболістів�

5". Т/с
03:00 Факти
03:25 Погода
03:35 "День триффидів". Т/с.

Фінал

05:40 "Документальний де�
тектив"

06:55 Т/с "Комісар Рекс" (1)
09:00 "Неймовірна правда

про зірок"
10:00 "Врятуйте нашу сім'ю"
11:50 Т/с "Тетянин день" (1)
13:50 "Битва екстрасенсів.

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

про зірок"
19:10 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Зіркове життя. Мис�

ливиці за чужими чо�
ловіками"

21:10 "Зіркове життя. Не�
щасні у коханні"

22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зіркове життя. Випро�

бування смертю"
23:55 "Паралельний світ"
01:10 Т/с "Лікар Хаус" (2)

05:05 Т/с "Останній акорд"
05:50 Т/с "Заколотний шлях"
06:25 Kids Time
06:30 М/с "Нові пригоди

мисливців на приви�
дів"

07:25 Kids Time
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Т/с "Як сказав Джим"
09:00 Погода
09:05 Т/с "Молодята"
10:25 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Пригоди Джекі

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

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Піраньї
19:50 Т/с "Не родись врод�

лива"
20:50 Т/с "Бальзаківський

вік, або всі чоловіки
сво..."

21:55 Кухня на двох
22:55 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Спортрепортер
00:05 Погода
00:10 Служба розшуку дітей
00:15 Т/с "Загублені"
01:10 Т/с "Серцеїдки"

02:50 Т/с "Межа"

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

штейни" (1)
08:35 Мультфільми
09:10 "Найрозумніший"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимося!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
15:00 "Найрозумніший"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "2 смужки"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Закрита школа"
01:20 Т/с "Косяки" (2)

06:00 "Історія України"
07:00 Х/ф "Вічний поклик"

7 с. (1)
08:40 "Свідок"
09:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
10:00 Т/с "Закон і порядок"
11:00 "Карні справи"
12:00 Т/с "Інспектор Дер�

рік" (1)
13:15 Т/с "Танець горностая"
15:15 Х/ф "Майор "Вихор"

(1)
17:00 Х/ф "Вічний поклик" (1)

18:30 "Легенди карного роз�
шуку". Банда "Джоке�
ра"

19:00 "Свідок"
19:20 Т/с "Танець горностая"
21:30 "Свідок"
21:50 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:50 Т/с "Закон і порядок"
23:50 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

00:50 "Свідок"

06:10 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 "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Безрідний дід"
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 "Нова хвиля в Юрмалі �

2012"
00:00 Т/с "Мерсі" (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 Нови�

ни
06:10, 07:05, 08:05

Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Пого�

да
06:20 Від першої особи
07:15 Мультфільм
07:25 Ера бізнесу
07:35, 08:40 Формула лю�

бові. О. Меньши�
ков. 1�2 ч.

08:15 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Ми � патріоти
12:05 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 "Надвечір'я" з Т.  Щер�

батюк
12:50 Околиця
13:15 Діловий світ. Агро�

сектор
13:20 Олімпійський бене�

фіс В. Моїсеєнка та
В. Данильця

17:20 Шляхами України
17:40 Діловий світ
17:50 Погода
17:55 Бенефіс Є. Шифрі�

на. "25 років на
сцені"

21:00 Підсумки дня
21:20 Прем'єра. Олімпій�

ські пристрасті
23:00 Олімпіада�2012.

Церемонія відкрит�
тя

02:00 Олімпійські прис�
трасті

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
08:00 Т/с "Щоденник

лікаря Зайцевої"
09:05 "Територія обману"
10:10 "Їхні звичаї"
11:15 "Цілковите перевті�

лення � 3"

12:10 Т/с "Метод Лавро�
вої"

13:10 Т/с "Метод Лавро�
вої"

14:15 Т/с "Щоденник
лікаря Зайцевої"

15:20 Х/ф "Дочки � мате�
рі" (1)

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Повітряна

тюрма" (2)
22:50 Х/ф "Що приховує

брехня" (2)
00:40 Х/ф "Мовчання яг�

нят" (3)

05:05 Т/с "Маршрут Ми�
лосердя"

06:30 "Ранок з Інтером"
07:00 "Новини"
07:10 Ранок з Інтером
07:30 Спорт у Подроби�

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

Мухтара�2" (1)
11:00 Т/с "Мій лагідний і

ніжний мент" (1)
12:00 Новини
12:15 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським"

14:05 "Сімейний суд"
15:05 "Судові справи"
16:00 Т/с "Псевдонім "Ал�

банець" 
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 "Жіночий лікар"

(1)
22:30 Х/ф "Матриця" (2)
01:20 "Подробиці"
01:45 Д/ф "Секретний до�

ступ: Ватикан"
03:10 Х/ф "Матриця" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Дом�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Телепузики
08:00 Байдиківка
08:25 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
11:05 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поко�
ління" (1)

11:55 Т/с "Н2О: просто
додай води" (1)

12:20 Богиня шопінгу
12:55 Дайош молодьож!
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с "Маргоша" (1)
14:55 Т/с "Ранетки" (1)
15:55 Чортиці у спідницях
16:30 Одна за всіх
16:55 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
17:30 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:35 У ТЕТа тато!
19:10 БарДак
19:35 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:05 Т/с "Зайцев +1" (2)
21:40 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:30 Дайош молодьож!
23:05 Т/с "Таємний що�

денник дівчини за
викликом" (3)

23:35 Дом�2
00:30 Х/ф "Герцогиня" (2)

04:55 Служба розшуку ді�
тей

05:00 Погода
05:05 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
07:40 Стоп�10

08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні нови�

ни з Костянтином
Стогнієм

10:30 "Далекобійники".
Т/с

12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 "Морські дияволи".

Т/с
15:20 "Прокурорська пе�

ревірка". Т/с
16:30 "Далекобійники".

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

ни з Костянтином
Стогнієм

20:15 "Морські дияволи".
Т/с

22:15 "Прокурорська пе�
ревірка". Т/с

23:30 "Особливо небез�
печний". Т/с

00:45 Зірковий тест�
драйв

01:15 Спорт
01:20 Голі та смішні
02:05 Погода
02:10 "Дружини футболіс�

тів�5". Т/с
03:00 Факти

05:20 "Документальний
детектив"

06:40 Х/ф "Солодка жін�
ка" (1)

08:40 Х/ф "Американська
дочка" (1)

10:45 "Зважені та щасли�
ві"

17:40 "Вiкна�Новини"
17:50 "Правила життя.

Напівфабрикати: у
пошуках м'яса

18:50 "Правила життя.
Упаковка. Прихова�
на загроза"

20:00 "Російські сенсації.
Як заповідали ку�
мири"

21:00 "Російські сенсації.
Брат за брата"

22:00 "Вiкна�Новини"

22:25 Х/ф "На мосту" (1)
00:45 Х/ф "Американська

дочка" (1)

04:55 Т/с "Останній
акорд"

05:40 Служба розшуку ді�
тей

05:45 Т/с "Заколотний
шлях"

06:25 Kids Time
06:30 М/с "Нові пригоди

мисливців на при�
видів"

07:25 Kids Time
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Т/с "Як сказав

Джим"
09:00 Погода
09:05 Т/с "Молодята"
10:25 Т/с "Татусеві дочки"
13:55 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Молодята"
16:55 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Піраньї
19:50 Т/с "Не родись

вродлива"
20:50 Х/ф "Васабі"
22:50 Т/с "Щасливі ра�

зом"
23:50 Спортрепортер
23:55 Погода
00:00 Т/с "Загублені"
00:55 Т/с "Серцеїдки"
02:35 Т/с "Межа"

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

штейни" (1)
08:35 Мультфільми
09:10 "Найрозумніший"
11:00 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимо�

ся!"

13:00 "Звана вечеря"
14:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
15:00 "Найрозумніший"
17:00 "Секрети долі"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Розкішне життя"
20:00 "КВК"
22:40 "Жіноча ліга"
23:00 "ШОУМОНРОУ"
23:30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:20 Т/с "Закрита шко�

ла"
01:20 Т/с "Косяки" (2)

06:00 "Історія України"
06:50 Х/ф "Вічний по�

клик" (1)
08:40 "Свідок"
09:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
10:00 Т/с "Закон і поря�

док"
11:00 "Карні справи"
12:00 Т/с "Інспектор Дер�

рік" (1)
13:15 Т/с "Танець горнос�

тая"
15:20 Х/ф "Добре сиди�

мо!" (1)
16:55 Т/с "Терміново в но�

мер"
19:00 "Свідок"
19:20 Х/ф "Оперативна

розробка � 2" (1)
21:30 "Свідок"
21:50 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:50 Т/с "Закон і поря�

док"
23:50 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

00:50 "Свідок"

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

Продовження" (1)
08:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Подружжя" (1)
11:00 Т/с "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Курортне
свавілля"

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

ня
16:00 Федеральний суд�

дя
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 "Нова хвиля в Юр�

малі � 2012"
00:25 Т/с "Мерсі" (2)
01:20 Т/с "Робота, що

втекла" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1309 — Генріх VII визнаний папою Климен�
том V королем Священної Римської імперії.

1971 — На Місяць здійснює посадку амери�
канський космічний корабель «Аполлон�15»,
пілотований астронавтами Д. Скоттом, 
А. Ворденом і Дж. Ірвіном.

НАРОДИЛИСЯ: 

1880 — Володимир Кирилович Винниченко,
український письменник і політичний діяч.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1974 — президент США Річарда Ніксона
звинувачено у перешкоджанні правосуддю
після того як він відмовився віддати плівки з
інформацією, повязаною з уотерґейтським
скандалом.

НАРОДИЛИСЯ:

1667 — Йоганн Бернуллі, швейцарський
математик.

1965 — Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський
футболіст.
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20  липня 2012 року

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 08:55 По�

года
06:10 Мультфільм
06:20 Світ Православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:45 Олімпійський вик�

лик
08:00 Це було недавно,

це було давно. 
Л. Утьосов

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�
НИЙ

09:00 Богослужіння з
нагоди річниці
Хрещення Русі

12:40 Погода
12:45 Школа юного су�

перагента
13:05 Олімпійські прис�

трасті. Д/с "Наші"
13:30 Олімпійські ігри.

Академічна греб�
ля

14:35 Олімпійські прис�
трасті. День

15:00 Олімпійські нови�
ни

15:10 Погода
15:15 Зелений коридор
15:35 Олімпійські ігри.

Бокс. Дзюдо.
Стрільба з лука.
Кульова стрільба

18:40 Олімпійські прис�
трасті. Інші нови�
ни

19:00 В ПЕРЕРВІ: Олім�
пійські новини

19:25 Погода
19:35 Олімпійські ігри.

Дзюдо
20:00 Зворотний

зв'язок
20:10 Олімпійські прис�

трасті. Вечір

20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Олімпійські прис�

трасті. Вечір
21:25 Олімпійські ігри.

Плавання. Півфі�
нал. Фінал

22:50 Суперлото, Трій�
ка, Кено

23:00 Олімпійські прис�
трасті

00:00 Олімпійські нови�
ни

00:05 Телеміст Київ�
Лондон

00:15 Олімпійські прис�
трасті.Вечір

00:30 Олімпійські ігри.
Бокс. Фехтування.
Спортивна гімна�
стика

02:00 Олімпійські ігри.
Дайджест дня

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! "Руса�

лонька � 3" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиво�

ріт � 3"
12:10 "Велика різниця

по�українськи"
13:25 Х/ф "Татусь одру�

жується" (1)
15:25 Х/ф "Так собі кані�

кули" (1)
17:15 Х/ф "Даішники"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Вагітна бабу�

ся" (1)
00:00 Х/ф "Повстання

дружин" (2)

05:35 "Парк автомобіль�
ного періоду"

06:00 Т/с "Російський
шоколад" (1)

09:20 "Городок"
10:00 "Найрозумніший"
11:55 Т/с "Найщасливі�

ша"
15:45 Міжнародний фе�

стиваль гумору
"Юрмала � 2011"

17:35 "Вечірній квартал.
Спецвипуск"

19:00 "Розсмішити ко�
міка"

20:00 "Подробиці"
20:30 "Вечірній Київ"
22:30 Х/ф "Матриця:

перезавантажен�
ня" (2)

01:20 "Подробиці"
01:50 Х/ф "Матриця:

перезавантажен�
ня" (2)

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

ком
07:40 Малята�твійнята
08:10 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:35 М/с "Чорний

плащ" (1)
10:35 Дикі та смішні
11:00 Крутони
11:35 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
13:45 Х/ф "Вуличні танці

3D" (1)
15:40 Королева балу�2

16:45 Дайош молодьож!
17:10 Х/ф "Бандитки"

(1)
19:00 Х/ф "Один вдо�

ма� 3" (1)
21:00 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:00 Х/ф "Чужий" (2)
00:15 Х/ф "Глянець" (2)
02:10 До світанку

04:50 Погода
04:55 Факти
05:25 Погода
05:30 Інший футбол
05:55 Козирне життя
06:45 "Поліцейська ака�

демія". Т/с
08:35 Зірка YouTube
09:45 Дача
10:15 Квартирне питан�

ня
11:15 Стоп�10
12:15 Провокатор. Спе�

цвипуск
13:15 Спорт
13:20 Твій рахунок
14:20 Дивитися всім!
15:20 "У смертельній

небезпеці". Х/ф
17:45 Максимум в Укра�

їні
18:45 Факти. Вечір
19:00 "Картина крей�

дою". Т/с
00:00 Наша Russia
00:55 Голі та смішні
01:50 "Тринадцятий".

Т/с

05:20 "Наші улюблені
мультфільми:
Іванко з Палацу пі�
онерів, Малюк і
Карлсон" (1)

06:10 Х/ф "Червоні віт�
рила" (1)

07:40 "Караоке на Май�
дані"

08:40 "Сніданок з Юлі�
єю Висоцькою"

08:50 "Їмо вдома"
10:00 Х/ф "Ас" (1)
12:05 "Неймовірна

правда про зірок"
14:50 "Зіркове життя.

Випробування
смертю"

15:50 "Зіркове життя.
Мисливиці за чу�
жими чоловіками"

16:55 "Зіркове життя.
Нещасні в кохан�
ні"

18:00 Т/с "Почати спо�
чатку. Марта" (1)

22:00 "Моя правда. На�
таша Корольова"

23:00 "Моя правда. Се�
рьога. Життя під
грифом "секрет�
но"

00:05 "Моя правда.
Дмитро Дюжев"

05:20 Т/с "Останній
акорд"

06:55 Інтуїція
09:00 М/с "Качині істо�

рії"
09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
10:00 Кабриолето
11:00 Пікнік
12:00 Новий погляд
13:00 Кухня на двох
14:05 Скетч�шоу "Кра�

суні"
15:10 Х/ф "Татові знову

17"
17:15 Х/ф "Щоденники

няньки"
19:40 Т/с "Бальзаків�

ський вік, або всі
чоловіки сво..."

23:50 Спортрепортер

23:55 Х/ф "Дружина
мандрівника у ча�
сі"

02:00 Т/с "Серцеїдки"

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

медиків Гаммі" (1)
10:00 М/ф "Великий

фільм про П'ятач�
ка" (1)

11:15 "Звана вечеря"
12:20 Т/с "Сашка, лю�

бов моя" (1)
16:05 Т/с "Почуй моє

серце" (1)
18:00 Т/с "Корабель" (2)
21:15 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:55 Т/с "Корабель" (2)

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

06:50 "Історія України"
08:00 М/ф "Оггі та кука�

рачі"
09:00 "Вайп Аут"
10:00 Т/с "Терміново у

номер"
12:00 Х/ф "Без строку

давнини" (1)

14:00 Д/ф "Мисливці на
маніяків"

15:10 Х/ф "Оперативна
розробка � 2" (1)

17:15 Т/с "Кавалери
"Морської зір�
ки" (1)

19:00 Т/с "Детективи 
Т. Устинової. "По�
роки та їхні при�
хильники" (1)

23:30 Х/ф "Жмурки" (3)
01:40 Х/ф "Темпес�

та" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події Спорт
07:15 Т/с "Інтерни" (1)
08:10 Х/ф "Бетховен � 2"

(1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 "Нова хвиля в Юр�

малі � 2012"
14:35 Т/с "Інтерни" (1)
15:00 Т/с "Чиста проба" (1)
17:00 Т/с "Пілот міжна�

родних авіаліній" (1)
19:00 Події
19:20 "Нова хвиля в Юр�

малі � 2012"
22:10 Т/с "Бігти" (1)
00:10 Т/с "Час Волко�

ва" (2)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 08:40 По�

года
06:10 Мультфільм
06:20 Крок до зірок
07:00 Це було недавно,

це було давно. 
Л. Утьосов

07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконти�

нент
08:20 Корисні поради
08:45 Олімпійський вик�

лик
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:10 Смішний та ще

смішніший
09:35 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:20 Погода
10:25 Олімпійські прис�

трасті. Ранок
11:10 Олімпійські ігри.

Стрільба з лука
12:25 Олімпійські ігри.

Фехтування�
М/Сабля/ Оди�
ночка/64;32;16;
чвертьфінал

13:30 Олімпійські ігри.
Плавання. Кульо�
ва стрільба

14:30 Погода
14:40 Олімпійські прис�

трасті. День
15:00 У ПЕРЕРВІ: Олім�

пійські новини
15:05 Олімпійські прис�

трасті. День. Д/с
"Наші"

15:45 Олімпійські ігри.
Бокс

17:00 Погода
17:05 Олімпійські ігри.

Стрибки у воду
17:50 Олімпійські прис�

трасті. Інші нови�
ни

18:15 Погода
18:20 Діловий світ. Тиж�

день
18:50 Погода
18:55 Футбол. Чемпіо�

нат України.
Прем'єр�ліга.
"Шахтар" (До�
нецьк) � "Крив�
бас" (Кривий Ріг)

19:45 В ПЕРЕРВІ: Голов�
ний аргумент

20:50 Погода
21:00 Підсумки тижня
21:20 Олімпійські прис�

трасті
21:35 Олімпійські ігри.

Плавання. Півфі�
нал. Фінал

21:55 Олімпійські ігри.
Плавання. Фінал.
Брас

22:45 Трійка, Кено, Мак�
сима

22:50 Олімпійські прис�
трасті

00:00 Олімпійські нови�
ни

00:05 Телеміст Київ�
Лондон

00:15 Олімпійські прис�
трасті. Вечір

00:30 Олімпійські ігри.
Бокс. Фехтування.
Бокс. Теніс

02:00 Олімпійські ігри.
Дайджест дня

02:15 Підсумки тижня

06:20 "Концерт гурта
Джонас Бразерс"

07:45 Марійчин кінозал.
Мультфільм (1)

08:10 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�

забава"
10:10 Дісней! "Руса�

лонька � 3" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Чотири весілля"
12:10 "Велика різниця

по�українськи"
13:05 Х/ф "Француз" (1)
15:15 Х/ф "Даішники"
17:15 Х/ф "Даішники"
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 Х/ф "Джентльме�

ни удачі" (1)
22:10 "Світське життя"
23:10 "ТСН�тиждень"
23:55 Бойовик "Кривава

мама" (3)
01:50 Х/ф "Повстання

дружин" (2)

05:15 Т/с "Російський
шоколад" (1)

09:30 "Школа лікаря Ко�
маровського"

10:10 Х/ф "Суєта суєт"
(1)

12:00 "Вечірній Київ"
14:00 Т/с "Білий налив"
18:00 Т/с "Петрівка, 38"
20:00 "Подробиці"
20:25 Т/с "Петрівка, 38"
22:25 Х/ф "Матриця.

Революція" (2)
01:05 "Подробиці"
01:30 Х/ф "Матриця.

Революція" (2)

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

ком
07:40 Малята�твійнята
08:10 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:35 М/с "Чорний

плащ" (1)
10:35 М/ф "Аліса у Ди�

восвіті" (1)
11:00 М/ф "Аліса у Зад�

зеркаллі" (1)
11:50 Х/ф "Вуличні танці

3D" (1)
13:45 Крутони
14:20 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
15:10 Х/ф "Бандитки"

(1)
17:00 Х/ф "Один вдома

3" (1)
19:00 Королева балу 2
20:00 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
21:45 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
23:10 Х/ф "Засліплені

бажанням" (2)
01:00 Дурнєв + 1
01:25 Х/ф "У відкритому

морі" (1)
03:10 До світанку

05:35 Погода
05:40 Факти
05:55 Погода
06:00 Світанок
06:35 Квартирне питан�

ня
07:35 Дача
08:20 Анекдоти по�ук�

раїнськи
08:40 Твій рахунок
09:40 Дивитися всім!
10:40 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Наша Russia
13:25 "Картина крей�

дою". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:45 "Без права на по�

милку". Т/с
23:40 "Екзорцист. Поча�

ток". Х/ф (2)
01:50 Інтерактив. Тиж�

невик
02:05 "Поліцейська ака�

демія". Т/с

05:35 "Наші улюблені
мультфільми:
Дюймовочка, За�
чарований хлоп�
чик" (1)

06:45 Х/ф "Поліцейські
та злодії" (1)

08:50 "Сніданок з Юлі�
єю Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:55 "Неймовірні істо�

рії кохання"
11:55 "Караоке на Май�

дані"
12:55 "Зіркове життя.

Заміж за інозем�
ця"

14:00 "Російські сенса�
ції. Брат за бра�
та"

15:00 Т/с "Почати спо�
чатку. Марта" (1)

19:00 "Битва екстрасен�
сів"

20:05 Х/ф "Мама напро�
кат" (1)

22:05 Х/ф "Доглядаль�
ниця" (1)

00:10 "Неймовірні істо�
рії кохання"

01:10 Х/ф "Любов зла"
(1)

05:40 Т/с "Останній
акорд"

06:25 Кліпси
06:45 Інтуїція
07:45 Церква Христова
08:00 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
08:20 М/с "Качині істо�

рії"
09:30 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
09:50 Світлі голови. Літ�

ні ігри
11:00 Хто зверху?
12:55 Шури�Амури
13:55 Мачо не плачуть
15:00 Скетч�шоу "Кра�

суні"
15:40 Х/ф "Щоденники

няньки"
17:50 Х/ф "Васабі"
19:45 Х/ф "Останній са�

мурай"
22:50 Х/ф "Круті хлопці"

00:45 Спортрепортер
00:50 Т/с "Серцеїдки"
02:35 Зона ночі Культу�

ра
02:40 Княгиня Ольга
02:55 Яготинське літо
03:05 Софія � дитя ко�

хання

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Великий

фільм про П'ятач�
ка" (1)

09:00 М/ф "Пригоди
ведмедиків Гаммі"
(1)

10:00 Мультфільми
10:15 Х/ф "Класний мю�

зікл � 2" (1)
12:25 Т/с "Почуй моє

серце" (1)
14:20 Х/ф "Найвродли�

віша"
17:05 "Секрети долі"
18:00 Т/с "Корабель" (2)
21:15 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:55 Т/с "Корабель" (2)

06:00 "Політтерор"
06:50 "Історія України"
08:00 М/ф "Оггі та кука�

рачі"
09:10 М/ф "Мауглі"
10:20 Т/с "Кавалери

"Морської зірки"
(1)

12:15 "Легенди карного
розшуку". Банда
"Джокера"

13:00 "Бушидо. Східні
єдиноборства"

15:15 "Речовий доказ".
Особливо небез�
печні вбивці

15:55 Т/с "Євлампія Ро�
манова. Слідство
веде дилетант � 2"

18:00 "Агенти впливу"
18:30 Х/ф "Мамо, не

горюй!"
20:30 Х/ф "Листоноша"

(2)
00:15 Х/ф "Папараці" (2)
01:55 Х/ф "Смертоносні

землі" (2)

06:00 Срібний апельсин
06:45 Події
07:10 Х/ф "Бетховен �

3" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:10 "Нова хвиля в Юр�

малі � 2012"
14:00 Т/с "Інтерни" (1)
15:10 Т/с "Чиста про�

ба" (1)
16:10 Т/с "Пілот між�

народних авіалі�
ній" (1)

19:00 Події
19:20 "Нова хвиля в Юр�

малі � 2012". Гала�
концерт. Закриття
фестивалю

22:10 Т/с "Інтерни" (1)
00:00 Т/с "Час Волко�

ва" (2)
01:50 Х/ф "Смертонос�

на зграя" (три�
лер) (2)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1586 — англійський дослідник Томас Херріот
вперше завіз картоплю з Америки до Європи.

1917 — (15 липня ст. с.) Мала Рада УНР зат�
вердила особовий склад Генерального секре�
таріату на чолі з Володимиром Винниченком.

НАРОДИЛИСЯ:

1937 — Віктор Мережко, кіносценарист та
письменник. Автор сценаріїв цілого ряду куль�
тових фільмів: “Польоти уві сні та наяву”, “Оди�
нока жінка бажає познайомитись”, “На вас че�
кає громадянка Никанорова”.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1696 — московсько�козацьке військо захопило
турецьку фортецю Азов.

1938 — японські війська напали на СРСР у районі
озера Хасан. Під час боїв, які тривали до 11
серпня, їх було розгромлено частинами Червоної
армії.



Міська рада запрошує взяти участь у

тренінговій програмі "Соціальне під�

приємництво", реалізація якої плану�

ється в м. Боярка в жовтні�листопаді

2012 р. Всі витрати покривають орга�

нізатори.

Учасниками програми можуть бути

представники громадських організа�

цій, підприємці та інші громадяни, за�

цікавлені в створенні (розвитку) соці�

ального підприємства або соціально�

орієнтованого бізнесу.

Мета тренінгової програми: сприяння со�
ціальному підприємництву.

Завдання тренінгової програми:
� Розширити доступ до інформації про са�

мостійну підприємницьку діяльність, як пер�
спективну форму професійної самореалізації;

� Просування системи практичних знань, на�
вичок і ефективних моделей фінансової пове�
дінки на принципах соціального підприємниц�
тва;

� Практична допомога у відкритті власної
справи;

� Формування навичок ведення бізнесу;
� Консультаційний супровід розроблення

бізнес�проектів;
� Розвиток спільноти молодих підприємців;
� Сприяння чинним підприємцям у розвитку

бізнесу.

Вимоги до учасників:
� Цілеспрямованість і готовність до розум�

ного ризику;
� Бажання вчитися і отримувати нові знання

з питань діяльності соціальних підприємств та
сприяти розвитку цього сектора в Україні;

� Бажання і можливість один раз на тиждень
протягом 1,5 місяців (жовтень � листопад)
взяти участь в шести одноденних тренінгах з
розроблення власного бізнес�плану зі ство�
рення (впровадження проекту) соціального
підприємства;

� Бажання і можливість в періоди між тренін�
гами виконувати домашнє завдання з розроб�
лення бізнес�плану (отримуючи необхідні кон�
сультації від тренерів дистанційно електрон�
ною поштою і/або телефоном).

Щоб стати учасником конкурсу необхід�
но заповнити анкету учасника, в якій треба
описати своє бачення соціальної пробле�
ми і запропонувати шляхи її вирішення че�
рез бізнес�структуру. Запит на отримання
анкети надсилати за адресою: ben�perso�
nal7@rambler.ru.

Заповнені анкети приймаються
 до 15 вересня.
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Продовжує свою роботу
громадська приймальня 
депутата Боярської 

міської ради 
Івана Яструбецького.

Мешканці міста мають
змогу звертатися до прий�
мальні з питань різного характеру, а також от�
римувати безкоштовні юридичні консультації.

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

Прийом громадян проводиться
щовівторка та щосереди з 11.00 до 15.00.

Особистий прийом громадян депутатом 
І. М. Яструбецьким здійснюється 

за попереднім записом.
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Яструбецький
Iван Михайлович

ОГОЛОШЕННЯ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ"
запрошує на постійну роботу:

� диспетчера з автотранспорту;
� слюсарів�ремонтників 4, 5 розрядів;
� електрогазозварника 4, 5 розрядів;
� електромонтерів 4, 5 розрядів;
� водіїв І класу. 

За довідками звертатися за

телефонами: 46�966, 41�753.

На 74 році життя перестало битися серце 

Масири 
Василя Павловича.

З 21.03 1988 по 22.03 2000 року 
він працював на посаді 

директора Боярського 
сільсько�господарського 

технікуму.

Боярська міська рада та адміністрація, 
профспілковий комітет, 

трудовий колектив ВП НУБіП України 
"Боярський коледж екології і природних ресурсів"

глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті  Василя Павловича.

Загублений атестат про повну середню осві�
ту КХ 29585094, виданий 24.06.2006 року Киє�
во�Святошинською районною класичною гім�
назією на ім' я Василишиної Анастасії Олексан�
дівни, вважати недійсним. 

ДОПОМОЖІТЬ 
ЗНАЙТИ ЛЮДИНУ! 

21 червня 2012 року пішла з дому  і не по�
вернулася жінка 82 років, яка страждає на
склероз. Зріст � 165 см, середньої статури,
сиве волосся, коротко стрижена, не бачить
на праве око. Була одягнена у рожеву сук�
ню, рожеві гумові шльопанці. Мешкає в Бо�
ярці, по вулиці Молодіжній. Могла сісти на
маршрутку і поїхати до Києва.

Якщо Ви бачили цю жінку і щось знаєте про неї, 
телефонуйте: 050�424�38�82, 47�867,

Антоніна Володимирівна, 
або за телефоном міліції � 102. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 липня 2012 року                                                                   № 64/1

м. Боярка
Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли 

до виконкому за 6 місяців 2012 року

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 р. №
109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та га�
рантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування", відповідно до ст. 28 Закону
України "Про звернення громадян" та з метою поліпшення умов реалізації
конституційного права громадян на особисте звернення до органів місце�
вого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, удоско�
налення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, під�
вищення відповідальності керівників комунальних підприємств за належ�
не реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв'язання
проблем, які спричиняють звернення громадян, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ В И Р І Ш И В:
1. Інформацію про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комі�

теті Боярської міської ради за 6 місяців 2012 року взяти до відома (додається). 
2. Спеціалісту І категорії з питань звернень громадян Ратушній О. В. система�

тично узагальнювати та аналізувати звернення громадян.
3. Керівникам комунальних підприємств міста вжити заходи щодо своєчас�

ного та якісного розгляду звернень громадян, уважного ставлення до вирішен�
ня проблем, з якими вони звертаються, вирішення обґрунтованих заяв і скарг
найменш соціально захищених категорій громадян. 

4. Працівникам виконкому своєчасно та якісно розглядати звернення грома�
дян. При неможливості вирішення проблем, з якими вони звертаються, у вста�
новлені терміни повідомляти заявника щодо термінів вирішення питань, пору�
шених у зверненні. У разі порушення термінів розгляду попередити, що робота
зі зверненням громадян посадових та службових осіб розглядається як важли�
вий критерій оцінки їхнього професійного рівня, відповідності займаній посаді, а
також можливості просування таких осіб по службі. 

5. Для удосконалення роботи зі зверненнями громадян вживати додаткові
заходи :

� регулярно узагальнювати та аналізувати кількість і зміст звернень. За ре�
зультатами домагатися усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги
до райдержадміністрації та органів вищого рівня;

� посилити персональну відповідальність керівників підприємств установ, ор�
ганізацій за стан роботи зі зверненнями громадян, практикувати заслуховуван�
ня їхніх звітів з цього питання на засіданнях виконкому;

� забезпечувати встановлення дієвого контролю за повним, об'єктивним і
кваліфікованим розглядом звернень, додержанням встановлених законодавс�
твом термінів та наданням відповіді заявникам;

� взяти на контроль дотримання посадовими особами виконкому, а також
підприємств, установ і організацій графіків особистого прийому громадян;

� притягати до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання ви�
мог Закону України "Про звернення громадян". 

6. Керівникові КП "ІА  "Боярка�інформ" оприлюднити це рішення в газеті та на
офіційному сайті міської ради в десятиденний термін після його прийняття та
підписання. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами Ря�
бошапку М. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 липня 2012 року                                                         № 65/1

м. Боярка
Про виконавця житлово�комунальних послуг будинку за адресою

вул. Хрещатик, 88 А, корп. 5 в м. Боярка

Розглянувши лист голови правління ОСББ "Хрещатик Міста Бояр�
ка"  Стукал М. М. від 22.06.2012 р. № 45 Вiдповiдно до ст. 26 Закону
України  "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст. 11 Закону Укра�
їни  "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", на�
казу Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 р. № 60 порядок
визначення виконавця житлово�комунальних послуг у житловому
фонді з метою пiдвищення якостi надання житлово�комунальних
послуг населению м. Боярка, посилення вiдповiдальностi виконавцiв
цих послуг перед споживачами,� 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИИ В И Р І Ш И В:
1. Прийняти до відома, що згідно з бажанням власників житлового

будинку за адресою вул. Хрещатик, 88 А, м. Боярка, визначено виконавцем
житлово�комунальних послуг � ОСББ "Хрещатик Міста Боярка".

2. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника
міського голови Давиденка М. І. та постiйну депутатську комiсiю з житлово�
комунального господарства та благоустрою.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                              Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 липня 2012 року                                           № 65/2

м. Боярка

Про затвердження обґрунтованих індивідуаль�
них технологічних нормативів використання пит�
ної води для КП "Боярка�Водоканал" згідно з Га�
лузевими ТНВПВ

Розглянувши лист директора КП "Боярка�Водо�
канал" від 12.07.2012 р. № 392, згідно з постано�
вою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1107
"По затвердження нормативів питного водопос�
тачання", керуючись Законом України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні" та з метою забез�
печення впровадження науково�обґрунтованого
нормування технологічного використання води
КП "Боярка�Водоканал" і стимулювання раціо�
нального використання води при її підйомі, тран�
спортуванні та реалізації води споживачам, �

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИИ В И Р І Ш И В:
1. Затвердити загальний технологічний норматив

використання питної води для КП "Боярка�Водоканал"
на рівні 1297,42 тис. м3/рік (або 35,62 % від подачі во�
ди у систему ПРВ) у т. ч. 982,98 тис. м3/рік товарної
питної води (або 26,98 % від подачі води у місто).

2. Втрати і не облічені витрати питної води рекомен�
дуємо затвердити на рівні:

� загальні � 1179,41 тис. м3/рік, або 32,38 % від по�
даної у місто води;

� товарної питної води на рівні 887,27 тис. м3/рік або
24,36 % від поданої в місто води.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 липня 2012 року                                        № 65/5

м. Боярка

Про нову редакцію рішення від 22 травня 2012 р.
№ 44/2 Про встановлення вартості технічних
умов на встановлення лічильника води та під�
ключення до водопровідної та каналізаційної ме�
режі в м. Боярка

Розглянувши звернення КП "Боярка�Водока�
нал" від 09.07.2012 р № 387 про встановлення
змін до рішення від 22 травня 2012 р. № 44/2 про
встановлення вартості технічних умов на встанов�
лення лічильника води та підключення до во�
допровідної та каналізаційної мережі в м. Боярка
враховуючи розрахунок економічно обґрунтова�
них планових витрат на надання житлово�кому�
нальних послуг, відповідно до закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",�

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИИ В И Р І Ш И В:
1. Викласти рішення від 22 травня 2012 р. № 44/2

Про встановлення вартості технічних умов на встанов�
лення лічильника води та підключення до водопровід�
ної та каналізаційної мережі в м. Боярка в новій редак�
ції а саме:

1.1. Встановити вартість виготовлення технічних
умов на встановлення лічильника для води або стоків
для населення на суму 101 грн 79 коп., згідно з додат�
ком № 1.

1.2. Встановити вартість виготовлення технічних
умов на підключення до мережі водопостачання та во�
довідведення для населення на суму 149,17 грн
00 коп., згідно з додатком № 2.

1.3. Встановити вартість виготовлення технічних
умов на встановлення лічильника для води або стоків
для підприємств на суму 419 грн 00 коп., згідно з до�
датком № 3.

1.4. Встановити вартість виготовлення технічних
умов на підключення до мережі водопостачання та во�
довідведення для підприємств на суму 419 грн
00 коп., згідно з додатком № 4.

5. Директору КП "Боярка�Водоканал" Павлусю В. І.
оприлюднити це рішення в засобах масової інформа�
ції.

6. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня його
офіційного оприлюднення в друкованих засобах ма�
сової інформації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на першого заступника міського голови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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(Продовження. 
Початок у № 13�14 )

Матч "Старту" з німецькою ко�
мандою "RSG" (збірною заліз�
ничників) відбувся 17 липня 1942
року. Попри рахунок 6:0 на ко�
ристь "Старту", газета "Нове ук�
раїнське слово" зазначила, що
"…команда "Старт" складається
з футболістів колишньої коман�
ди майстрів "Динамо", тому і ви�
моги до них мають бути вищими,
і гра якісніша, ніж вони показа�
ли…" Напевне, йшлося не про
рахунок. Вірогідніше закид кия�
нам був стосовно видовищності
й напруженості боротьби. Та
насправді це стосувалося радше
німців, котрим газета зробити
зауваження "посоромилася".
Адже німецькі вояки, деякі далекі
від професіональної майстер�
ності, виходили на гру просто
розважитися, іноді напідпитку. Їх
не цікавив рахунок. Їм хотілося
погратися, відпочити і розряди�
тися. Так би мовити, скуштувати
мирного життя. З іншого боку,
київські футболісти, хоч програ�
вали німцям у фізичному стані
(через недостатнє і неякісне
харчування), настільки перева�
жали супротивників у технічній
підготовці, що для виграшу їм не
потрібно було надто напружува�
тися. Це пізніше, в останніх зус�
трічах, коли серед киян полину�
ла слава про непереможних ди�
намівців, коли був зачеплений
"арійський гонор" і фашистська
пропаганда, коли у німецькі ко�
манди почали підшукувати
справжніх професіоналів і на�
лаштовувати їх на перемогу,
футбольні баталії стали принци�
повими і напруженими. І, як тіль�
ки виявилося, що за таких умов
неможливо створити німецьку
команду, яка б змогла протисто�
яти українським футболістам,
окупаційне командування забо�

ронило німцям зустрічатися з
динамівцями. А поки що в газе�
ті від 18 липня з'явилося пові�
домлення про новий матч: "У
неділю, 19 липня, на стадіоні
"Зеніт" (Керосинна, 24) відбу�
деться цікава футбольна зус�
тріч команди київських футбо�
лістів "Старт" з угорською ко�
мандою. Команда "Старт" �
найкраща футбольна команда
працівників першого хлібоза�
воду. Це перша спортивна ко�
манда, організована в Києві. В
своєму складі вона має най�
кращих гравців міста. За ко�
роткий час свого існування
команда "Старт" завоювала
широку популярність не тільки
серед киян, а й серед німець�
ких та мадярських любителів
спорту. Мадярська команда
"M.S.C. WAL", з котрою в неділю
зустрічається "Старт" � фіналіст
розіграшу військових команд". В
газеті за 24 липня розповідаєть�
ся про перебіг цього матчу:
"Майже весь перший тайм гра
проходить безрезультатно, і
тільки на останніх хвилинах кия�
нам після вдало проведеної ком�
бінації вдається забити м'яч у во�
рота угорців. Після перерви
темп гри не зменшується. На по�
чатку другого тайму киянам вда�
ється підвести м'яч до мадяр�
ських воріт � і м'яч знову у сітці.
Після другого голу мадярська
команда кидається в наступ. Не
рятує киян навіть чудова гра за�
хисників � гол забитий. Знову гра
починається з центру і поступо�
во переходить до мадярських
воріт, проте всі атаки киян відби�
ваються. Але тут, після невдало�
го падіння, з пошкодженою но�
гою виходить з гри один із ма�
дярських захисників. Це відби�
вається на результаті гри, кия�
нам вдається забити ще три
м'ячі. Мадяри весь час намага�
ються відігратися, але всі їхні

атаки розбиваються об незлам�
ну стійкість київських захисників
Свиридовського та Клименка.
Незважаючи на рахунок матчу,
можна визнати, що сила обох
команд майже однакова. Захист
і напівзахист мадярської коман�
ди працюють добре, напад під�
водить м'яч майже до воріт київ�
ської команди, але там чомусь
розгублюється, і майже всі їхні
комбінації залишаються неза�
вершеними". Матч 19 липня за�
кінчився перемогою киян 5:1. То�
ді мадяри запропонували матч�
реванш з посиленим складом
команди "GK SZERO", котрий
відбувся 26 липня 1942 року. "В
неділю на стадіоні "Зеніт" відбув�
ся матч�реванш між київською
командою "Старт" та Угорською
збірною. Тепла сонячна погода
супроводжувала матч, і ще за�
довго до початку гри майже всі
місця на трибунах були зайняті.
В першій третині першого тайму
гра проходить безрезультатив�
но, але на п'ятнадцятій хвилині
матчу киянам вдається зробити
блискучий прорив � і м'яч у сітці.

За кілька хвилин до кінця тайму
кияни забивають ще один м'яч.
Після перерви команди почина�
ють гру у швидкому темпі. На
перших же хвилинах м'яч знову
опиняється у воротах угорців.
Рахунок 3:0 на користь киян.
Наступних п'ятнадцять хвилин
гра проходить безрезультатно, і
багатьом починає здаватися, що
рахунок так і залишиться незмін�
ним до кінця гри. Та ось суддя
призначає одинадцятиметровий
штрафний удар у ворота киян.
Гол. Перший успіх підбадьорив
угорців, і вони буквально штурму�
ють ворота "Старту". Не прохо�
дить і п'яти хвилин, як забитий і
другий гол. Гра поступово наби�
рає шалений темп, угорці намага�
ються відігратися, кияни кидають�
ся в наступ. М'яч перелітає від од�
них воріт до других, та, не зважа�
ючи на всі зусилля команд, раху�
нок залишається незмінним. Кия�
ни перемогли з рахунком 3:2".

(Далі буде)
Віталій Приймаченко,

голова ГО "Боярське 
Мистецьке Братство"

Група розвідників у супроводі
автоматників, серед яких був і
сержант Петро Шишко, де під�
тюпцем, де повзком, наближа�
лася до передової. Он за ялин�
ками починаються невеликі ча�
гарники. Зазвичай звідти велося
спостереження за вогневими
точками німців, що маскувалися
у недалекому лісочку. Аж тут
лейтенант Зубов підняв руку і
бійці завмерли � десь тріснула
гілка. Невже це Шишко з Гайо�
вим так по�ведмежому ходять?
Та за стовбурами майнула пос�
тать гітлерівця. Лейтенант зро�
зумів: зіткнулися з німецькою
розвідкою. Зав'язався бій. Лей�
тенант відправив двох бійців у
розвідку. Через деякий час хлоп�
ці повернулися, доповіли, що
навколо німці. Обидві сторони
активності не проявляли, чекаю�
чи на підмогу. Автомати, наче
собаки, інколи перегавкувалися
між собою. Над головами почу�
лося гудіння літака.

� Чого цей "ганс" летить сюди,
не буде ж своїх бомбити, � шеп�
нув Віктор Гайовий. Літак роз�
вернувся і скинув три тюки.

� Бач, як фріци турбуються про
своїх. Ану, хлопці, за мною, �
скомандував Шишко і вони по�
далися у бік ворога. Почулося

гелготання німців. 
� Теж шукають, � шепнув Юрко.

Петро запримітив, що тюк упав
біля дерева зі зламаною верхів�
кою і прямував туди. Розвідники
знайшли трофей і поки думали
як без шуму його забрати, пока�
залися фашисти.

� Я прикрию, � сказав Петро.
Тишу розрізали автоматні черги.
Розвідники вполювали два тюки.
Обійшлося без жертв. � Ану, гля�
немо, що тут з неба впало � взяв�
ся розв'язувати мішок Петро.
Там виявились боєприпаси і га�
лети, вистачило на перекус кож�
ному. Вояки без апетиту жували
німецьку їжу і свої сухарі, згаду�
ючи домашні запашні рум'яно�
бокі пиріжечки.

� Що воно таке за штучки? �
крутив у руках плитку Карпо.

� Шоколад. Ото з'їси і цілий
день будеш ситий, � пояснив
Юрко, жуючи галети. � Візьми й
мій, поласуй, я таких витребе�
ньок не люблю, мені б сала.

Він був старший за Карпа ро�
ків на шість і опікувався ним, на�
че старший брат. А почалася ця
дружба із зимової вилазки. Тоді
розвідники отримали завдання
добути "язика". Снігу вище ко�
лін, всі на лижах, взяли санки.
Вийшли в тил ворога і між двома

гарнізонами виявили санну до�
рогу і телефонну лінію. Щоб ви�
манити фашистів, перерізали
кабель. Через деякий час почу�
лося форкання коня � їхало двоє
зв'язківців, шукали порив. Роз�
відники зненацька накинулися
на них, і все обійшлося тихо. Ві�
сімнадцятирічному Карпу, який
недавно прибув з поповненням,
випало знищити коня.

� Чого ти завмер? Переріж
горло і все, � прив'язуючи фа�
шиста до санок, сказав Юра. А
хлопець стояв, дивився у вологі
очі коня, гладив шовковисту гри�
ву і, ковтаючи сльози, не міг
збагнути, навіщо різати тварину �
це ж не ворог.

� Ех ти, нюня, відійди, � і Юрко
різким помахом ножа різанув ко�
ню по горлу, в одну мить згадав�
ши свого молодшого брата,
який не міг курки зарізати і бать�
ко кепкував з нього: розмазня. А
той добровольцем пішов на
фронт і загинув у Білорусії. Юр�
кові руки затряслися � клята вій�
на.

� Кінь повернеться до фашис�
тів швидше, ніж ми доберемося
до узлісся, � повчав Карпа хло�
пець, � і тоді нам хана, тут не до
сентиментів. Після того випадку
вони й побраталися…

Почулося дирчання машини �
до гітлерівців прибуло підкріп�
лення. Знову бій. Він поглинув
лісові звуки, думки людей і по�
роджував бажання вбити. Неза�
баром розвідники почули стріля�
нину від своїх, зраділи. Але фа�
шисти підпалили ліс. 

� Наче пацюків викурюють, �
зло сплюнув Віктор. Що ж роби�
ти? Вогонь, хоч і не великий, під�
ступав: тріщало сухе гілля, дим
сивим туманом огортав усе дов�
кола. 

� Товаришу лейтенант, � звер�
нувся до Зубова Петро Шишко, �
давайте обкладемо себе зем�
лею, вітер швидко прожене во�
гонь далі.

� А дихати як?
� Змочити онучу і на лице, �

розгулялась винахідливість Пет�
ра.

� Та я задихнуся від онучі
швидше, ніж від диму, � не пого�
дився гоноровий Ігор. 

� Відставити розмови, іншого
виходу немає. До роботи.

Бійці згрібали землю, а в лісі
це непросто, аж піт градом ко�
тився. Всі хекали, як загнані коні. 

� Сенін, чому дрючком колупа�
єш, де твоя лопатка? � звернувся
до Ігоря Зубов. 

� Та я думав, навіщо вона зда�
лася, дарма її тягати.

� А тепер думай, як уберегти�
ся, хитрун. Чи руками, чи зуба�
ми, а давай швидше греби зем�
лю.

І той шкріб, як тільки міг. Роз�
відники боролися за життя, во�
гонь підступав, дерло в горлі.
Коли всі розігнулися і глянули на
свою роботу, то оніміли. 

� Бісова личина, самі себе хо�
ронимо, � сплюнув Гайовий. 

� Братська могила, � кинув
Карпо, дивлячись на острівець
розчищеної землі з мілкими ям�
ками у зріст людини. 

� Ну, трішки вошей покоптимо,
� додав Юрко.

Розвідники врятувалися. Фа�
шисти перед вогнем відступили.
Бійці по згарищу проривалися
до своїх. У кожного попереду бу�
ла своя доля. Юрко біг поряд з
Карпом і не знав, що через пів�
року побратим підірветься на мі�
ні, а він у 45�му, на порозі вели�
кої Перемоги, втратить руку.
Шишко, як і решта хлопців, біг до
невідомого майбутнього: там,
попереду, в рідному, окуповано�
му німцями, селі зростала його
доля � юна Галинка. А ще у баби�
ній скрині лежала мандоліна, на
якій грав до війни, і чекала коли
Петро торкне її струни, а вона
вже порадує � видасть мелодію
кохання, наворожить молодятам
дві нові долі � Олечку та Миколку.
Але все це буде потім, і щоб все
збулося зараз треба вижити.
Розвідники бігли, збурюючи чо�
бітьми попіл карельської землі, і
стріляли невідомо куди, бо яли�
ни шмагали обличчя. Біг і Петро
й не знав, що за тією кривою бе�
резою його наздожене куля…

…Тихий вечір доповнювали
поодинокі постріли освітлюваль�
них ракет, дощик мрячив, навію�
ючи дрімоту. Останні приготу�
вання, короткий сон, і по "язи�
ка"… Зайшов Зубов:

� Готові? Йдемо далеченько,
лопатки всі взяли?

� Ось вона, дорогенька, � Ігор з
любов'ю погладив лопатку. З то�
го часу розвідники цінували са�
перну лопатку, котрою раніше
нехтували.

Ганна Відеречко

Сталінградський фронт (створений 12 липня
1942 року, маршал С.К. Тимошенко, з 23 липня �
генерал�лейтенант В.Н. Гордов). Більшість з'єд�
нань фронту ще не були як слід сформовані, не ма�
ли бойового досвіду, відчувалася гостра нестача
винищувальної авіації, протитанкової зенітної арти�
лерії. В багатьох дивізіях бракувало боєприпасів та
транспорту. Визнаною датою початку битви вважа�
ється 17 липня, коли на рубежі річок Чир і Цимла пе�
редові загони 62�ї та 64�ї армій Сталінградського
фронту зустрілися з авангардами 6�ї німецької ар�
мії. Шалений опір радянських військ примусив на�
цистське командування посилити 6�у армію. На 22
липня в ній було уже 18 дивізій, 250 тисяч осіб бойо�
вого складу, 740 танків, 7500 гармат, 1200 літаків
проти радянських 16 дивізій, 187 тисяч осіб, 360
танків, 7900 гармат, 340 літаків. На світанку 23 лип�
ня північне, а 25 липня і південне угрупування про�
тивника, користуючись перевагою в силах, прорва�
ли оборону 62�ї армії і вийшли до Дону в районі Го�
лубинського. При цьому до трьох радянських диві�
зій потрапило в оточення. Обидва фланги 62�ї армії
виявилися глибоко оточені ворогом. А вихід його до
Дону створив реальну загрозу прориву німецьких
військ до Сталінграда. 28 липня нарком оборони 
Й. В. Сталін звернувся до Червоної Армії з наказом
№ 227 "Ні кроку назад", в якому вимагалося поси�
лити опір противнику і передбачалося застосуван�
ня жорстких заходів до боягузів. Упертий опір за�
хисників Сталінграда примусив німців повернути з
кавказького напрямку 4�у танкову армію.

Північно�Кавказький фронт (маршал С. М. Бу�
дьонний), Закавказький фронт (генерал армії
І. В. Тюленєв). 23�го липня група армій "А" роз�
почала наступ на Кубань. Найпотужніший удар си�
лами 1�ї і 4�ї танкових армій німці завдали лівому
флангу Південного фронту (51�а і 37�а армії). Ра�
дянські війська з великими втратами відступили. В
районі дій 18 радянської армії німецькі війська
прорвалися до Батайська, однак 12�а армія воро�
га затримала. 26 липня 18�а і 37�а армії, посилені
двома дивізіями, спробували завдати контрудару,
але невдало. Стан радянських сил значно погір�
шився на всьому Південному фронті. Виникла ре�
альна загроза прориву німців у район Сальська,
розсічення ними Південного фронту навпіл і
виходу в тил основним силам радянських військ.
Щоб цього не сталося, радянське командування
спробувало відвести з'єднання лівого крила
фронту на рубіж річки Кагальник і Маничського ка�
налу, але поступовий відхід скоро перетворився
на безладну втечу. Німецькі війська, не зустрічаю�
чи серйозного опору, стрімко просувалися Кубан�
ськими степами. 28 липня Південний фронт було
розформовано, а його війська передано Північно�
Кавказькому фронту.

70 років тому. Хроніка Великої
Вітчизняної війни.

Шишко Петро Кирилович наро�

дився 29 червня 1921 року в с. Ниж�

ча Дубечня Київської обл. В жовтні 1940 р. був призваний до

лав Червоної Армії. 22 червня 1941 р. під час бомбардування

Севастополя перебував на посту. Брав участь у підготовці за�

хисних споруд на Сапун�горі, пізніше у складі 85�ої окремої

морської стрілецької бригади був направлений під Москву. Із

січня 1942 року до літа 1944 воював на Карельському фронті у

роті автоматників, яка виконувала завдання разом з ротою

розвідників.

Петро Шишко нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ

ступення, орденом Олександра Невського, трьома орденами

Червоної зірки, медалями "За відвагу", "За бойові заслуги",

"За перемогу над Японією".

ВІЙНА ТА ФУТБОЛ: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ минулеСпортивне

РЯТІВНА ЛОПАТКА    доліСолдатські
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Та того вечора

претендентки  на

звання Міс "Корча�

гін�Парк" дефілюва�

ли на імпровізованому

подіумі в екзотичних

гавайських вбран�

нях, купальниках і

коктейльних сук�

нях. Не обій�

шлося і без

т р а д и ц і й н о г о

конкурсу запи�

тань. Зрештою,

після всіх випробу�

вань красунь, чле�

ни журі, серед яких

була і Анна Донець � органі�

затор конкурсу "Міс Боярка",

визначили, хто ж здобув за�

повітний титул та звання

Першої та Другої віце�міс.

Тож вітайте � переможницею

конкурсу стала Тетяна Ду�

рицька.  А  от звання Першої

та Другої віце�міс отримали

Анна Козій та Марина

Ткачук.  

Варто зазначити, що

ці дівчата автоматично

стають учасницями фіналу

"Міс Боярка�2012", а

Тетяна Дурицька

ще й учасницею

конкурсу Міс

Пляж України. 

Крім того, пере�

можниці та учас�

ниці конкурсу от�

римали пам'ятні

подарунки від

спонсорів заходу,

серед яких були

"Кочагін�Парк", естет�центр

"Лотос", фотостудія "Радість"

та інші. 

А от про веселу та невиму�

шену атмосферу свята краси

подбали його ведучі � Саша

Остапенко та Денис Коше�

лєв.  

Інф. "Боярка�інформ"

З 21 по 24 липня � найкращий час для

пересадки декоративних рослин, кущів,

квітів, домашніх рослин. Наступні три дні

городникам варто присвятити заготівлі

насіння для майбутнього врожаю. 

26, 27, 28 липня астрологи радять зби�

рати лікарські трави. Останні дні липня

варто присвятити посадці дерев та бага�

толітніх кущів. 

1�3 серпня � безплідні дні. 

Постійні відвідувачі цього зак�

ладу можуть відзначити, що піс�

ля відкриття його інтер'єр   май�

же не змінився, щоправда, дея�

ких змін зазнало меню "Тройки".

Воно нині здебільшого базуєть�

ся на українських та грузинських

стравах. У переліку останніх,

зокрема, м'ясна страва � "Саци�

ві" (м'ясо індички під часниково�

горіховим соусом), традиційне

хачапурі та "грузинські варени�

ки" � хенкалі. 

Адміністратор закладу запев�

няє, що потішити відвідувачів

"Тройки" вирішили не лише

оновленим меню, а й живою му�

зикою та караоке. 

Приємно відвідувачів кафе�

бару вразять й демократичність

цін та гостинність закладу. 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

Інгредієнти
Ревінь � 300 г, очищені

мідії � 500 г, сухе вино

(бажано біле) � 250 мл,

відварена картопля � 3 шт.,

один свіжий огірок, яйця � 

3 шт., зелена цибуля, кріп,

інші спеції. 

Спосіб приготування
Стеблини ревеню нарізати

невеликими шматочками,

проварити в 1,5 л води про�

тягом 2�3 хвилин. Відвар має

настоятися та охолонути.

М'ясо мідій тушкують у вині

протягом 3 хвилин. Відваре�

ну картоплю нарізають куби�

ками, очищений огірок � тон�

кими напівкільцями або со�

ломкою, яйця � кружечками.

Овочі, мідії у винному соусі

та зелень викладають в та�

рілки та заливають відваром

із ревеню. Прикрашають

страву кружечками із яєць.
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Минулої суботи

мальовниче місце від�

починку "Корчагін�

Парк", що знаходиться

на березі ставу в селі

Забір'я, перетворилося

на осередок свята кра�

си та грації. Тут обира�

ли Міс "Корчагін�

Парк". Знаково, що

участь у конкурсі брали

виключно боярчанки. Як

розповіли організатори

заходу, конкурс, що від�

бувся в Забір'ї, є такою

собі репетицією перед

"Міс Боярка�2012", що

традиційно проходить  во�

сени. 
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21 липня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30 "Рухай час!" (мультфільм) 

15�10 "Різдвяна історія" (мультфільм)

17�00 "Джон Картер" (фентезі)

19�20 "Гнів Титанів" (фентезі)

21�10 "Піраньї" (жахи)

23 липня � вихідний день

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

Що? Де? Коли?

Час Назва

13�30 "Джок" (мультфільм)

15�10 "Рухай час!" (мультфільм)

17�00
"Пірати Карибського моря: На

дивних берегах" (комедія)

19�20 
"Мандри�2: Таємничий острів"

(фентезі)

21�00 "Крок вперед" (драма) 

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

Після тривалої пе�

рерви, свою роботу поно�

вив кафе�бар "Тройка", що

знаходиться біля бояр�

ського переїзду. 

Враження
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ОВЕН
У цей період варто виявити активність, але
уникати відкритої конфронтації, тому що в ній
ви швидше за все програєте. Вам радять ви�
рушити у нетривалі подорожі, оскільки в них
вас буде супроводжувати удача. Якщо метою
поїздок буде відпочинок, то сподівайтеся на
заступництво фортуни протягом усього літа.

ТІЛЕЦЬ
У цей час ви зможете вирішити фінансові пи�
тання будь�якої складності завдяки своїй зав�
зятості й удачі, яка вас супроводжуватиме.
Цей період принесе вам багато роботи, до
якої доведеться докласти більше зусиль, ніж
зазвичай. Та ці зусилля принесуть вам над�
прибутки. 

БЛИЗНЮКИ
Ваша чарівність вам стане в нагоді, як ніколи.
В цілому цей період буде повний клопоту, але
все буде крутитися навколо вашого іміджу і
бажання покращити його. В особистих сто�
сунках вам варто виявляти ініціативу і бути
сміливішими.

РАК
Не зайве буде приділити час ремонту власно�
го житла. У цей період важливо виділяти час
для усамітнення � це дозволить знайти ду�
шевну рівновагу. Такий підхід дозволить вам
вирішити ті проблеми, які тривалий час турбу�
вали вас. 

ЛЕВ
Це період комфорту і гармонії. Стосунки з рід�
ними і близькими будуть теплими, ви зможете
забути колишні образи, а нові знайомства
принесуть вам безліч позитивних емоцій і
можливостей. У спілкуванні варто бути від�
критими і наполегливими і не соромитися від�
стоювати власну думку.

ДІВА
Цей період відкриває для вас багато можли�
востей для заробітку, але будьте готові до то�
го, що витрати доведеться також збільшити.
Для вас це час нових фінансових проектів і но�
вих етапів у кар'єрі. Удача буде супроводжува�
ти в усіх фінансових справах.

ТЕРЕЗИ
Цей період принесе у ваше життя багато нової
енергії. Ідеальний час для заняття спортом та
вирішення важливих завдань. Не стримуйте
своє прагнення до індивідуального розвитку,
оскільки це дозволить вам по�новому подиви�
тися на повсякденні речі і ситуації. Це сприят�
ливий період для подорожей і зустрічей зі ста�
рими друзями.

СКОРПІОН
Цей час для вас буде дуже гарячим періодом,
особливо в сфері романтичних стосунків, в
яких ви зможете по максимуму проявити
свою чуттєвість. Вам варто приділити увагу
вирішенню грошових питань. Також місяць
обіцяє для вас бути насиченим в езотерично�
му плані, оскільки активізується ваше праг�
нення до непізнаного і таємничого.

СТРІЛЕЦЬ
Розташування планет пробудить у вас індиві�
дуаліста і виведе ваші особисті плани на пер�
ший план. Ваше прагнення відкрито вислов�
лювати свою думку призведе до того, що нав�
коло вас почнуть збиратися друзі та однодум�
ці. Самотні Стрільці зможуть зустріти свою
любов, а сімейних в цей період очікує гармо�
нія і щастя.

КОЗЕРІГ
Для вас це етап досягнення цілей. Успіх і ре�
зультативність буде залежати від вашої напо�
легливості, відвертості і прямоти. Якщо ж мо�
ва йде про підлеглих, то тут напір варто змен�
шити і віддати перевагу простій людській ча�
рівності. Вельми висока ймовірність службо�
вих романів.

ВОДОЛІЙ
Це період розширення світогляду, тому прос�
то ідеально запланувати закордонні поїздки,
курси навчання або активний відпочинок,
який дозволить вам дізнатися щось нове. Не
уникайте романтики � це можливість не тільки
зав'язати нові знайомства, а й пізнати себе,
якщо ж є стабільні стосунки, то приділіть їм
увагу і спробуйте пізнати свого партнера або
знайти спільні цілі та інтереси.

РИБИ
Для вас це етап, який принесе вам відчуття ці�
лісності. Особливу увагу треба приділити об�
лаштуванню свого будинку, відновленню доб�
розичливих стосунків у сім'ї. Цей час треба
провести в гармонії з собою, не ризикуйте,
уникайте необдуманих вчинків.

ГОРОСКОП
20 липня � 3 серпня 

11112222

ЗАПРАВКА та ВІДНОВЛЕННЯ 
лазерних КАРТРИДЖІВ

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

від 10�ти особлива знижка) 

РЕМОНТ КОМП`ЮТЕРІВ ТА
ОРГТЕХНІКИ

Встановлення Windows
та інших програм

Продаж витратних матеріалів:
паперу, картриджів тощо.

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

095�401�16�81
velad@ukr.net

Синоптики обіцяють, що останній тиждень
липня буде дощовим, але теплим. Температура
повітря вдень прогріватиметься до + 28…+32
градусів. Так, з 26 по 30 липня очікується  мінлива
хмарність та короткочасні дощі. Дощовим має
бути й початок серпня. Крім того, синоптики
прогнозують, що перші серпневі ночі будуть
досить прохолодними. Вночі температура
повітря становитиме лише +11…+15 градусів. 

Ура! Я вже навчився хо�
дити! � Мабуть саме ці
слова сказав би малень�
кий герой рубрики "Дитя�
чі усмішки"… якби вмів
добре говорити.

Цього чарівного малю�
ка побачило уважне око
фотоапарата одного з на�
ших кореспондентів.
Хлопчик щойно хлюпався
у теплій водичці озера.
Але вибравшись з водної стихії на берег, мужньо подолав шлях від
мами аж до лавочки.

Саме так маленькі хлопчики навчаються долати життєві перешко�
ди, щоб з часом стати справжніми чоловіками.

* * *
Нагадуємо, що світлини малюків можна надсилати на електронну

адресу редакції: boyarka�inform@ukr.net. Чекаємо на нові усмішки на�
ших дітей.

ДИТЯЧІ
УСМІШКИ

Фотоконкурс

Погода

Боярка, вул. 40�років
Жовтня, буд. 51

НА
РЕШТІ ДОЧЕКАЛИСЯ!

У БОЯРЦІ У БОЯРЦІ 

Завітайте � 
не пожалкуєте. 

Асортимент та якість 
вас приємно вразять!

ПОСТІЙНА РОБОТА В БОЯРЦІ
Компанії потрібні ОПЕРАТОРИ КОЛЦЕНТРУ

Переваги роботи з нами:
дружний колектив, гнучкий графік роботи, достойна опла�
та праці, безкоштовні навчання та стажування. 

Наші вимоги до працівників:
комунікабельність, знання ПК, знання Боярки та Вишневого. 

Довідки за телефонами:
(04598)6�343�6; (096)514�00�01; (093)313�61�61;

(095)555�66�73; (068)126�77�88

ФАБРИКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА
"ЭРГОПАК"

объявляет о вакансиях:
• Финансовый контролер;
•Секретарь со знанием английского языка;
• Бухгалтер по заработной плате;
• Дизайнер упаковки и полиграфической

продукции.

Адрес: Боярка, ул. 40�летия
Октября, 36 (бывший завод"Искра")

Тел.: 46�882
e�mail: hr@ergopack.ua
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Телефон 096�7222270

Тут може бути

Ваша реклама

ПО ВУЛИЦІ ХРЕЩАПО ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК, 2БТИК, 2Б (пло а на)(площа Леніна)

вже працює фірмовийвже працює фірмовий
магмагазин свіжого м'ясаазин свіжого м'яса

"П'ятачок""П'ятачок"

Боярська ЗОШ №4
запрошує на роботу

� ТЕХНІЧНОГО
ПРАЦІВНИКА;
� ДВІРНИКА.

Телефони: 

42236, 43350.
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