
Вже стало доброю традицією проведення до Дня
міста конкурсу, започаткованого міським головою
Боярки Тарасом Добрівським і покликаного щороку
визначати кращих боярчан в десяти номінаціях: "Кра%
щий підприємець", "Кращий роботодавець", "Госпо%
дар двору зразкового порядку", "Кращий працівник
культури", "Кращий працівник освіти", "Кращий
спортсмен", "Кращий медичний працівник", "Кра%
щий представник сфери побутового обслуговуван%
ня", "Кращий представник соціальної сфери", "Кра%
щий працівник органу місцевого самоврядування". 

Відповідно до Положення про конкурс, комісія розгля�
дає пропозиції з характеристиками кандидатур на участь у
ньому у відповідній номінації від установ, організацій, ком�
паній та колективів громадян. Також беруться до уваги
обґрунтовані повідомлення фізичних осіб на підтримку то�
го чи іншого претендента, які надійдуть до комісії в пись�
мовому чи електронному вигляді. Анонімні надходження
та самовисування не розглядаються. 

Критеріями визначення переможця у номінаціях конкур�
су є більш якісне представлення ділових та професійних
якостей претендентів, ефективності та результативності їх
участі у суспільному житті міста. 

Мабуть, у багатьох читачів нашої газети є свої дум%
ки з приводу того, хто заслуговує носити звання кра%
щого. Тож свої пропозиції ви можете надавати до Бо%
ярської міської ради. За довідковою інформацією
можна звертатися до спеціаліста І категорії зі зв'язків
із громадськістю Ольги Дерези. Тел. 41%710. 
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УСІ СПІВОЧІ ТАЛАНТИ
БОЯРКИ! УВАГА! 

ДВА БОКИ ОДНІЄЇ
МЕДАЛІ

3 стор.

24 ГОДИНИ 
НАВКОЛО БОЯРКИ  

4 стор. 11 стор.

Хронограф

До Цен%

т р а л ь н о ї

р а й о н н о ї

лікарні, що

в Боярці, на

зустріч з

представ%

никами ме%

дичної галузі району завітав депутат Верхов%

ної Ради України, ректор Національного уні%

верситету Державної податкової служби

України Петро Мельник. Учасниками зустрічі

стали також заступник голови Києво%Свято%

шинської райдержадміністрації Анатолій

Іскоростенський та міський голова Боярки

Тарас Добрівський. 

Медики поділилися з народним депутатом

своїми думками щодо впровадження медичної

реформи та тими проблемами, які нині є дуже

актуальними для них. Під час зустрічі представ�

ники колективу лікарні також висловили пропо�

зицію щодо присвоєння поважному гостю зван�

ня Почесного жителя Боярки, адже саме за під�

тримки Петра Володимировича медичні заклади

Києво�Святошинського району, і зокрема Цен�

тральна районна лікарня отримали найсучасні�

ше медичне обладнання на загальну суму понад

50 млн грн. Це, безумовно, дало можливість

значно покращити рівень медичного обслугову�

вання населення міста та району. Відтак сього�

дні, в тому числі і завдяки зусиллям Петра Воло�

димировича, ЦРЛ є однією із найкращих ліка�

рень області. 

23 ЛИПНЯ

2 стор.

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ МЕДИКІВ
ПЕТРУ  МЕЛЬНИКУ БУДЕ
ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ
ПОЧЕСНОГО ЖИТЕЛЯ
БОЯРКИ 

На терито%
рії меморі%
а л ь н о г о
і с т о р и к о %
літератур%
ного ком%

плексу Боярського краєзнавчого музею
(директор % Любов Кравченко) відбулося
відкриття меморіальної дошки пам'яті ро%
сійського поета 20%х років ХХ ст. Ігоря Во%
лодимировича Юркова (1902%1929 рр.).

21 ЛИПНЯ

У БОЯРЦІ ВІДКРИТО МЕМОРІАЛЬНУ
ДОШКУ ОСТАННЬОМУ ПОЕТУ
"СРІБНОГО ВІКУ"

Ініціатива проведення та�

ких зустрічей належить керів�

никам громадських прийма�

лень народного депутата

України Петра Мельника. Річ

у тім, що досить часто за

роз'ясненнями щодо нараху�

вання пенсій та щодо особли�

востей впровадження пенсій�

ної реформи до приймалень

звертаються жителі міста.

Тож проведення таких зустрі�

чей є потрібним та корисним

як для представників ПФУ,

так і для пенсіонерів.   

� Нині влада багато уваги при�
діляє реалізації соціальних ініці�
атив Президента України, зок�
рема в сфері покращення рівня
життя громадян, � наголосив
Олександр Віталійович, � звер�
таючись до усіх присутніх. � Нас�

кільки я знаю, Боярка конче пот�
ребувала такої допомоги дер�
жави. За субвенційні кошти, які
надійшли до районного бюдже�
ту, для Боярки був придбаний
потужний сміттєвоз на 18 кубів.
Думаю, що відтепер Боярка має
стати одним із найчистіших на�
селених пунктів району, � заува�
жив Олександр Віталійович. �
Насправді питання вивезення
сміття є актуальним для міста,
тож сподіваюся, що наш пода�
рунок значно покращить роботу
комунальників Боярки.

ВІДБУЛОСЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ
ТА НАСЛІДКІВ РЕФОРМУВАННЯ 
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

РАЗОМ ВИЗНАЧИМО КРАЩИХ

На часі

Добрі справи

БОЯРКА ОТРИМАЛА

ПОДАРУНОК 
ВІД РАЙОНУ

До Цен%

тру твор%

чості моло%

ді  "Оберіг"

з а в і т а л и

волонтери

проекту "Світлячок". Нагода для такої зустрі%

чі була більш ніж приємною. Саме цього дня

гості передали закладу цінні подарунки % 9

ноутбуків та 3 комп'ютери, які розмістилися

в затишному класі.

25 ЛИПНЯ

У ЦТМ "ОБЕРІГ" ВІДКРИТО
НОВИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ
КЛАС

2 стор.

2 стор.

Нещодавно в Бояр%
ському будинку культури
відбулася зустріч представ%
ників регіональних управлінь
ПФУ з пенсіонерами міста.
Під час заходу були розгля%
нуті пріоритети та наслідки
реформування пенсійної
системи України. Крім того,
учасники зустрічі жваво взя%
ли участь в обговоренні акту%
альної теми та головне % от%
римали кваліфіковані відпо%
віді на всі запитання, які їх ці%

кавили.

Приємна подія стала%
ся в Боярці 25 липня: цього
дня ключі від новенького
сміттєвоза місту урочисто
передав голова Києво%Свя%
тошинської райдержадмініс%
трації Олександр Заєць.

Міський голова Тарас Добрівський

Час

0700 % 1000  %

1100 % 1300 %

з 1600 %

1700 % 1830 %

1830% 1900 %

1900% 2200 %

2200 %

Назва заходу

Ярмарок с/г продукції; 
Виїзна торгівля

Велике футбольне шоу.
Створення найбільшого
футбольного фото до Книги
Рекордів УКРАЇНИ

Виставка%продаж предметів
народного ужиткового
мистецтва; Виїзна торгівля;
Пригощання варениками;
Турніри з шахів, новусу та
настільного тенісу; Велозаїзди
різновікові; Показові спортивні
виступи та змагання; Катання
на конях; Вікторини; виставки

Концертна програма за участю
хору "НАДІЯ" та ансамблю
"СУЗІР'Я", команди КВК
"ВІТАМІНИ"

Привітання міського голови та
гостей свята

Продовження концертної
програма за участю
виконавців і творчих колективів
м. Боярка та запрошених
артистів; Дискотека

Святковий феєрверк

Місце проведення

Територія ЗОШ № 1
вул. Лисенка, 11/23

Стадіон "ЗЕНІТ"

Територія ЗОШ № 1

Територія ЗОШ № 1

Територія ЗОШ № 1

Програма заходів
до Дня Незалежності України

24 серпня 2012 року

11 стор.
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На цьому у своєму виступі
наголосив головний лікар Ки�
єво�Святошинського району
Василь Кравченко.  

� Мені дуже приємно, що
сьогодні влада приділяє знач�
ну увагу вирішенню стратегіч�
них проблем закладу. Скільки
років я порушував питання
про необхідність будівництва
приймального відділення з
ліфтом. Не менш актуальною
наразі є й проблема забезпе�
чення медпрацівників житлом.
Та лише зараз виділено кошти
на реалізацію цього проекту.
Нині на території лікарні ведеться
будівництво приймального відді�
лення, третій поверх якого планує�
мо облаштувати під гуртожиток
для медиків. Адже сьогодні ми від�
чуваємо значний кадровий голод,
особливо працівників середнього
медперсоналу. Вирішення цих
проблем стало можливим завдяки
підтримці нашого народного депу�
тата Петра Мельника. Тому не ви�
падково ми вже давно йому прис�
воїли звання Почесного представ�
ника нашого колективу. Ми дуже
вдячні Вам за підтримку та розу�
міння наших проблем. 

Петро Володимирович у свою
чергу подякував за добре слово. 

� Добрі слова � це найкращі ліки.
Ми разом із вами маємо визначи�
ти, як буде битися пульс медицини
району. Як депутат Верховної Ради
України та заступник голови бюд�
жетного комітету дбаю про те, аби
наш район отримав субвенційні
кошти для вирішення нагальних
проблем. На мою думку, це резуль�
тат роботи народного депутата.
Безумовно, вирішити всі пробле�
ми, які є нагальними для медицини
району локально не можливо. Од�
нак таке питання як дефіцит кадрів
повинне вирішуватися на держав�

ному рівні. У той же час хотів би на�
голосити й на тих позитивних тен�
денціях розвитку Київщини, які ми
сьогодні з вами спостерігаємо.
Так, нещодавно у Вишневому було
відкрито сучасний завод дитячого
харчування "Агуша". І втілення в
життя таких масштабних проектів
вже стає доброю традицією регіо�
ну. Впевнений, що тільки робота
усієї команди � представників вла�
ди всіх рівнів � може принести ба�
жаний результат у вирішенні важ�
ливих проблем. 

З огляду на той перелік питань,
які нині є актуальними для медич�
ної галузі району та які були озву�
чені головним лікарем ЦРЛ Васи�
лем Кравченком під час зустрічі з
народним депутатом, є ще над чим
працювати. 

Зокрема, медики району про�
сили звернути увагу представ�
ників влади на особливості
впровадження медичної рефор�
ми в нашому регіоні та врахувати
їхні пропозиції. Крім того, пору�
шувалися питання підвищення
статусу медичного працівника,
надання соціального житла та
земельних ділянок медпрацівни�
кам, оздоровлення медиків, бу�
дівництва нового стаціонару,

відкриття в районі медичного
училища та багато інших. 

А ще члени трудового колективу
звернулися до представників ра�
йонної влади, які були присутні на
зустрічі, з проханням збільшити
фінансування галузі медицини
району. 

� Сьогодні ми визначили ті бо�
льові питання, над вирішенням
яких ми будемо спільно працюва�
ти. Що ж стосується впровадження
реформ � чітко випишіть свої про�
позиції та зауваження в листі, з
яким ми звернемося до Кабінету
Міністрів України, � зауважив Петро
Володимирович.  

Завершилася зустріч по�особ�
ливому тепло. Працівники лікарні
щиросердно подякували Петру
Мельнику за небайдужість до їхніх
проблем та за прагнення їх виріши�
ти. А ще зачитали звернення до Бо�
ярської міської ради, в якому кло�
потали про присвоєння народному
депутату звання Почесного жителя
Боярки. 

У свою чергу міський голова  Бо�
ярки Тарас Добрівський запевнив,
що вже на найближчій сесії міської
ради це питання буде розглянуто. 

Анастасія Береговенко

�	 �����	����� ������� �����
�������� ���� �������� ��	���
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Питання добудови Бояр%
ської школи № 1 вже багато
років не втрачає своєї акту%
альності. Вкотре воно стало
головною темою наради, що
відбулася 27 липня в Києво%
Святошинській райдержадмі%
ністрації за участю заступника
голови РДА Анатолія Іскорос%
тенського. Учасники обгово%
рення важливого питання %
міський голова Боярки Тарас
Добрівський, директор Бояр%
ської ЗОШ № 1 Катерина Ме%
лашенко, начальник районно%
го фінансового управління На%
талія Краснощокова, керівник
районного відділу освіти Ми%
кола Івашко, радник Бояр%
ського міського голови Анато%
лій Тахтарбаєв та директор
Інституту "Білоцерківцивіль%
проект" Василь Бадзюх.

Як прокоментував ситуацію
міський голова Боярки Тарас
Добрівський, необхідність в роз�
ширенні Боярської ЗОШ №1 наз�
ріла давно, і це питання вже кіль�
ка років поспіль намагаються ви�
рішити. "Досить відкладати в
довгу шухляду це питання. Необ�
хідно розпочинати будівництво.
Тоді і кошти будуть, і підтримка
влади. Головне мати для цього
волю". 

"Я вже п'ятий рік керую цим
навчальним закладом, � гово�
рить Катерина Мелашенко, � і
щороку намагаюся запустити
цей процес. Адже двозмінне нав�

чання дуже ба�
гатьох дітей та
їхніх батьків не
в л а ш т о в у є .
Через це діти
змушені ходи�
ти до інших
шкіл, навіть як�
що це далеко
від дому. Нині
ж у школі, роз�
рахованій на

240 дітей, навчається близько
500 учнів".

Під час наради необхідність
розширення навчального закла�
ду ні в кого не викликала сумні�
вів. Та найскладнішим виявився
пошук правильного формулю�
вання назви цього проекту, адже
від цього залежатиме подальша
його доля та фінансування.

Зрештою, учасники зійшлися
на тому, що має відбутися ре�
конструкція з розширенням Бо�
ярської ЗОШ № 1. Вирішено та�
кож, що замовником проекту,
згідно із законодавством, висту�
патиме районний відділ освіти. А
замовником будівництва � об�
ласне управління капітального
будівництва.

Наразі було прийнято рішення,
що проект слід розробити так,
щоб в існуючому приміщенні
школи згодом розмістити дитя�
чий садок, якого конче бракує у
цій частині міста.

"Наше завдання � врахувати
усе до найменших дрібниць, �
підвів риску Анатолій Іскоростен�
ський, � щоб надалі реалізація
цього проекту від початку і до кін�
ця була успішною. Та головне,
щоб робота над ним та майбутня
реконструкція не заважала нор�
мальній роботі навчального зак�
ладу. Адже 1 вересня діти мають
прийти до школи".

Тетяна Зубкова, 
фото автора

На часі 

Переважна більшість звернень та скарг, що надішли
від громадян до Інспекції з питань захисту прав спожива�
чів у Київській області протягом І півріччя цього року, сто�
сувалася якості надання послуг (65,2 %). Другий щабель
в рейтингу найактуальніших питань займає якість та без�
печність непродовольчих товарів (23,5 %), а третій �
якість надання житлово�комунальних послуг (21,7 %). Ці�
каво, що на якість та безпечність продовольчих товарів
скаржилося менше споживачів (9,2 %).

� Це дозволить вивчати осно�
ви інформатики дітям з усього
району, і зокрема тим, хто не
має можливості займатися цим
вдома, що є особливо актуаль�
ним для дітей з багатодітних та

малозабезпечених сімей, �
коментує радісну подію ке�
рівник позашкільного закла�
ду Надія Скакодуб. � Тому
для нас це велика допомога,
адже власними силами ду�
же важко облаштувати пов�
ноцінну комп'ютерну студію.
Тож наразі розробляється
навчальна програма, яка
дозволить навчатися всім
дітям, які бажають освоїти
премудрості комп'ютерної

грамоти. 
До речі, першими, хто отри�

мали можливість попрацювати
на новій техніці, стали юні пред�
ставники громадської організа�
ції багатодітних сімей "Родина�
7’я".

Мовою цифр 

Добра новина
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Як повідомив на прес�конференції перший
заступник начальника генерального штабу віце�
адмірал Ігор Кабаненко, Міністерство оборони
планує у 2012 році надати квартири 2140 вій�
ськовослужбовцям та переобладнати 142 блок�
секції в казармах покращеного типу. Сьогодні на
отримання квартир чекають 45 тис. військо�
вослужбовців. У 2012 році на будівництво житла
для них виділено 500 млн грн.

"Газета Київська"

Про що пишуть 
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Із перших вуст

1 стор.

Міський голова Тарас Добрів�
ський, який отримав з рук голови
райдержадміністрації ключі, пе�
редав їх комунальникам та проко�
ментував важливу для міста по�
дію:

� Проект було реалізовано го�
ловним чином за кошти району.
Та 5 відсотків від його вартості
профінансувала міська рада. Цей
сміттєвоз за потужністю дорів�
нює всій спецтехніці, яка займа�
ється вивезенням сміття та зна�
ходиться на балансі міського ко�
мунального підприємства. А з ог�
ляду на те, що вже півроку міські
комунальники самотужки займа�

ються вивезенням сміття, такий
подарунок місту є дуже потріб�
ним. Думаю, що це дозволить
значно покращити роботу
БГВУЖКГ � і наша Боярка стане
чистішою та ошатнішою. Тому я
хотів би подякувати районній вла�
ді, депутату Верховної Ради Пет�
ру Мельнику за підтримку в реалі�
зації цього проекту. Хочу зазначи�
ти, що за останні роки наше місто
отримало чи не найбільшу під�
тримку з боку держави за свою іс�
торію, що є доказом дієвості вла�
ди та Партії регіонів � політичної
сили, яка бере на себе відпові�
дальність за розвиток країни, �
зазначив Тарас Добрівський. 
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Рух ставить перед собою ряд
завдань. Це і очищення водних
джерел регіону, й озеленення те�
риторій, і збереження заповідних
об'єктів, і поширення екологічних
знань серед населення. На шляху
їх реалізації зроблено кілька кро�
ків. Так, у квітні учасники Екологіч�
ної варти на території Гостомель�
ської загальноосвітньої школи
№13, разом з народним депута�
том України, ректором Національ�
ного університету державної по�
даткової служби України Петром
Мельником, селищним головою
Гостомеля Анатолієм Кириченком,
директором школи та школярами �

випускниками 2012 року висадили
молоді дерева. У квітні в Боярці та
Вишневому з'явилися березові гаї,
що були висаджені під егідою гро�
мадського руху "Екологічна варта
XXI століття". Разом з міською вла�
дою та громадами міст народний
депутат Петро Мельник взяв
участь в акції. 

Представники руху стали також
учасниками та організаторами
численних акцій з благоустрою, які
протягом останніх місяців прохо�
дили в нашому регіоні. Так, у липні
у селищі Коцюбинське відбулось
упорядкування території дитячих
майданчиків. Влітку представники
громадської організації "Екологіч�
на варта XXI століття" доводили до
ладу вулиці Ірпеня та облаштову�

вали парк ім. Т. Шев�
ченка в Боярці. Акти�
вісти прибирали, ви�
саджували дерева,
впорядковували тери�
торію. Крім цього,
представники громад�
ського руху "Екологічна
варта XXI століття"
доглядають березові
гаї, висаджені у містах
Вишневе й Боярка та
селищі Коцюбинське.
Вони вважають, що

важливим залишається не лише
збереження наявних зелених на�
саджень, а й збільшення їх кількос�
ті. Адже екологічна безпека Києво�
Святошинського району та Ірпін�
ського регіону � одне з основних
питань сьогодення.

� Насправді поява такого руху в
наш час є досить доречною. Ос�
кільки одним із головних його зав�
дань є підвищення екокультури
жителів наших міст та сіл. І ще ду�
же важливо, що серед представ�
ників "Екологічної варти" багато
молодих людей, які радо долуча�
ються до проведення різноманіт�
них заходів, і головне самі їх ініцію�
ють та проводять, � так сьогодні го�
ворить про діяльність "Екологічної
варти" Петро Мельник. 

Про створення громад%
ського руху "Екологічна варта
ХХІ століття" за ініціативи де%
путата Верховної Ради України
Петра Мельника наша газета
повідомляла читачів у березні.
Попри те, що з того моменту
минуло небагато часу, вже
можна говорити про певні до%
сягнення. Екологічні проблеми
сьогодні набули значного сус%
пільного резонансу. Їх вирі%
шення неможливе без активної

участі громадськості.
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Численні скарги надходять як до мерії, так
і до комунального підприємства "Боярка�
Водоканал". Адміністрація КП, коментуючи
цю ситуацію, висловлює стурбованість та
досить категорично звертається до всіх сві�
домих жителів із проханням не поливати
питною водою присадибні ділянки, всіляко
запобігати нераціональному використанню
води. 

� Через посушливу погоду значно знизив�
ся рівень ґрунтових вод, що, в свою чергу,

ускладнює роботу насосних станцій з підйо�
му води. Води катастрофічно не вистачає. З
огляду на це просимо вас, шановні жителі
міста, берегти воду, оскільки від громадян�
ської позиції кожного залежить добробут і
благополуччя всієї громади. Будемо щиро
вдячні за розуміння та допомогу, � коментує
ситуацію керівник КП Володимир Павлусь. 

Про випадки нераціонального вико%
ристання питної во%
ди повідомляйте у
д и с п е т ч е р с ь к у
службу підприємс%
тва КП "Боярка%Во%
доканал" за цілодо%
бовим телефоном:
(04598) 40%249.

Варто відзначити, що
ініціатива створення та�
ких міні�клубів нале�
жить представникам
Партії регіонів. В нашо�
му районі одним із пер�
ших такий міні�клуб
запрацював при гро�
мадській приймальні
народного депутата Ук�
раїни Петра Мельника.
При громадських прий�
мальнях партії та депу�
тата Верховної Ради
України відтепер пос�

тійно будуть проводитися такі засідання, до
участі в яких запрошується широкий загал.   

Одним із основних завдань діяльності міні�
клубів є сприяння правовій освіті громадян,
реалізації ними своїх конституційних прав та
політичних свобод.

Саме така ситуація склалася нещо�
давно на КНС № 5, що знаходиться в
парку імені Т. Шевченка. Ця станція
знаходиться в експлуатації вже більше
40 років. Саме через неї проходить
значний об'єм стоків з великої частини
Боярки та навіть з Тарасівки. Вже три�
валий час КНС №5 працює з переван�
таженням, тож потребує термінового
ремонту та реконструкції.

Дуже часто через недбалість спожи�
вачів приймальне відділення КНС № 5
замулюється. І, зрештою, настав мо�
мент, коли нормальна робота КНС № 5
виявилася під загрозою. Щоб уникнути
виникнення аварійної ситуації, слід бу�
ло терміново провести очищення КНС.

Втім, зрозуміло, що подібні роботи
можуть створити для споживачів знач�
ні незручності. Тож, аби уникнути цьо�
го, було вирішено провести очищення
станції в нічний час, коли в результаті
відключення води, обмежується над�
ходження стоків.

З цією метою керівник КП "Боярка�
Водоканал" Володимир Павлусь видав
відповідний наказ. Роботи були прове�
дені вночі і населення практично не
відчуло незручностей.

Наразі розробляється проектна до�
кументація щодо реконструкції КНС
№ 6, яка знаходиться недалеко від
своєї "сусідки�пенсіонерки" КНС № 5.
Як повідомили у КП "Боярка�Водока�
нал", після погодження документації
розпочнуться будівельні роботи на
КНС № 6. А після їх завершення має
відбутися перепідключення подачі сто�
ків з КНС № 5 на КНС № 6, що, зреш�
тою, значно покращить якість надання
послуги водовідведення.

У той же час адміністрація КП "Бояр�
ка�Водоканал" просить усіх своїх спо�
живачів не допускати засмічення кана�
лізаційної мережі, яке призводить до
виникнення подібних аварійних си�
туацій.

Інф. "Боярка%нформ"

Тож з 1 серпня 2012 року свою роботу розпо�
чинають територіальні
підрозділи Державної
міграційної служби Украї�
ни. Виконання визна�
чених законодавством
функцій здійснюють і пра�
цівники Києво�Свято�
шинського районного
відділу УДМС України в
Київській області. 

Варто зазначити, що
реорганізація має значні
позитивні наслідки. Адже
регіональні підрозділи ДМС наділені
значними повноваженнями, тож відте�
пер переважну більшість питань, з яки�
ми звертаються громадяни, можна буде
вирішити на місці.   

Так, до компетенції територіальних підрозді�
лів УДМС України в Київській області належить
розгляд питань: 

� виконання законодавства "Про громадянс�
тво";

� видача паспорта громадянина України; 
� видача тимчасового посвідчення громадя�

нина України; 
� видача свідоцтва про належність до грома�

дянства України; 
� реєстрація місця проживання фізичних осіб; 

� надання дозволу на імміграцію в Україну; 
� видача посвідки на постійне проживання; 
� видача посвідки на тимчасове проживання; 
� видача запрошення на отримання україн�

ської візи; 
� видача посвідчення особи без громадянства

для виїзду за кордон; 
� продовження строку перебування; 
� скорочення строку перебування; 
� прийняття рішень про добровільне та приму�

сове повернення, про примусове та добровіль�
не видворення та заборону подальшого в’їзду.

Для зручності гро�
мадян в отриманні
правової допомоги у
вирішенні особистих
питань начальник
відділу Ігор Олексан�
дрович Сіманько
здійснює прийом
відповідно до зазна�
ченого вище графіка.

Нещодавно Києво�Святошинська
районна рада винесла на обговорен�
ня громадськості свій проект правил
благоустрою територій району. У
правилах конкретизовано вимоги
низки законів щодо будівництва,
прокладання доріг і тротуарів, охоро�
ни зелених насаджень, освітлення
вулиць, поводження з відходами, об�
лаштування пляжів та багатьох інших
питань, від яких залежить здоров'я та
елементарна безпека людей.

Як розповів нашому виданню голо�
ва комісії райради з благоустрою
Олександр Юраков, в Україні подібні
правила мають великі міста, але на
рівні районів їх розробленням зазви�
чай не займаються. 

� Чому для нас важливо провести
широке обговорення цих правил? То�
му що моменти благоустрою, як і
стабільна зарплата, обумовлюють
якість життя людей, � підкреслив
Олександр Юраков. � Якщо ваша ди�
тина повертається зі школи в пітьмі
під побитими ліхтарями або якщо ви
задихаєтесь через стихійне звалище
в сусідньому переліску, це значить,
що з благоустроєм не все гаразд.
Давайте порадимось і виправимо
ситуацію! 

Запропонований проект правил,
зокрема, посилює захист "легень"
району. Зелені насадження, знищені
під час будь�яких робіт, підлягають
обов'язковому відновленню в найко�
ротші терміни. Забороняється скла�
дування будівельних матеріалів та
стоянка машин на відстані, меншій
ніж 2,5 метра від дерева і 1,5 метра
від кущів. Будівельники доріг і троту�
арів мусять робити обабіч лунки для
посадки дерев. А власники споруд,

розміщених у лісі або на межі з ним,
зобов'язані утримувати в належному
стані прилеглу територію в радіусі
100 метрів.

Окремі нововведення стосуються
сучасних підходів до роздільного
збору сміття та його утилізації. Спа�
лювати побутові відходи дозволяти�
муть лише з метою одержання теп�
лової або електричної енергії. Це
практика розвинутих країн, де відпо�
відні термоустановки дають можли�
вість не лише екологічним способом
позбуватися сміття, а й опалювати та
освітлювати школи й лікарні.

Кіоски, що їх у нашому законо�
давстві іменують "малими архітек�
турними формами", повинні обза�
вестися відразу двома урнами. До
того ж, їхні власники відповідатимуть
за прибирання десяти метрів при�
леглої території і вже не зможуть не�
похитно споглядати, як їхні "архітек�
турні форми" обростають горами би�
того скла.

За словами Олександра Юракова,
оскільки Києво�Святошинський ра�
йон має межу з правобережним Киє�
вом, прогрес у питаннях його благо�
устрою впливатиме й на життя в сто�
лиці.

� Тисячі киян їздять на природу і на
свої дачі через наш район. Тому пра�
цюючи над озелененням і наводячи
лад у наших зонах відпочинку, ми по�
турбуємось про їхнє здоров'я, � пе�
реконаний Олександр Юраков. � Ще
одне питання, яке можна вирішити
лише за участю наших служб благо�
устрою � це зменшення потоку ма�
шин на вулицях столиці. Для цього
київська влада вже запланувала бу�
дівництво великих паркінгів на межі
міста і Києво�Святошинського райо�
ну. Ще одне реальне завдання �
створення в нашому районі цивілізо�
ваних умов для будівництва готелів,
мотелів і кемпінгів, які в перспективі
прийматимуть гостей Києва. 

Щоб робота з благоустрою велася
системно, районна влада планує тіс�
но співпрацювати з сільськими і
міськими громадами. У найближчі ж
місяці кожен житель Києво�Свято�
шинського району може внести свої
пропозиції до проекту правил благо�
устрою. 

ЙЙ
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Поняття благоустрою, зда%
валось би, трохи чуже нашому пос%
традянському способу життя, по%
декуди починає наповнюватися
конкретним змістом. І йдеться тут
не про успіхи Києва % він цього року
очолив рейтинг найбрудніших сто%
лиць Європи, незважаючи на весь
марафет до "Євро%2012". Ініціати%
ву з наведення ладу і створення
комфорту для мешканців демонс%
трує найбільша "околиця" столиці %

Києво%Святошинський район.

Минулого року Президент України
Віктор Янукович своїм Указом від 6.04.2011
року затвердив Положення про Державну
міграційну службу. Відповідно до цього до%
кумента, ДМС України утворювалася для
реалізації державної політики у сферах міг%
рації (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, бі%
женців та інших визначених законодавс%
твом категорій мігрантів. Наступним кро%
ком у процесі реалізації передбачених Ука%
зом завдань став Наказ МВС України від
17.07.2012 року № 626 "Про функціонуван%
ня ДМС". 

На превеликий жаль, нині чи не
найбільшою проблемою для жителів
історичної частини міста є перебої з во%

допостачанням. 

Забезпечення міста водою % зав%
дання серйозне та відповідальне, тож ко%
ли трапляються аварійні ситуації, наші
комунальники працюють з повною само%
віддачею. І, що особливо приємно, вра%
ховують інтереси пересічних споживачів.

Про це свідчить позиція керівництва
КП "Боярка%Водоканал" % за необхідності
виконувати ремонтні роботи навіть вночі.

Про наболіле

27 липня в Будинку культури Боярки
за участі представників громадських органі%
зацій міста та району відбулося засідання
міні%клубу. Його учасники обговорили акту%
альне питання % соціальний захист малоза%
безпечених верств населення. Та головне,
під час засідання було напрацьовано ряд
механізм для вирішення проблем визначе%

ної категорії жителів району. 

Повідомляємо, що прийом громадян

України, іноземців та осіб без громадянства

здійснюється в Києво�Святошинському ра�

йонному відділі УДМС України в Київській

області за адресою: м. Боярка, вул. Хре%

щатик, 88.

Контактні телефони: 

47%064; 47%065.

Прийом громадян України з питань
видачі паспорта громадянина України,
реєстрації місця проживання фізичних
осіб здійснюється також за адресою:
м. Вишневе, вул. Балукова, 22.

Контактні телефони: 51%688. 
Прийом громадян проводиться згідно

раніше існуючого графіка роботи.



Як розповів один із організа�
торів заходу, тренер волей�
больної збірної Києво�Свято�
шинського району В’ячеслав
Отрішко, за головний трофей �
кубок � на волейбольних май�
данчиках того дня змагалося 14
команд, сім із яких � боярські.
Також участь у змаганнях взяли
кияни та волейболісти з Виш�

невого, Петрівського та селища
Коцюбинське. 

Від імені народного депутата
України Петра Мельника учас�
ників і гостей турніру привітала
його представник Олена
Шпильківська і побажала, аби
перемогу здобули найсильніші. 

Протягом майже десяти го�
дин на трьох волейбольних
майданчиках точилися запеклі
спортивні баталії, що й визна�
чили лідерів змагань. Ними
стали гості зі столиці. А ось
друге місце посіла збірна ко�
манда Києво�Святошинського
району. На переможців, окрім
головного трофею змагань, че�
кали подарунки, медалі та гра�
моти. 

Інф. "Нового дня"

Традиційними учасниками цьо�
горічної (передювілейної � дев'ятої)
велогонки стали й боярські вело�
сипедисти. Взагалі ж цього року у
веломарафоні "Боярка�24" за при�
зові місця змагалися гонщики з Ки�
єва, Одеси, Вінниці, Боярки, Сум,
Українки, Броварів, Дніпропетров�
ська та інших міст. Найчисленні�
шим (і, як з'ясувалося після фінішу,
найрезультативнішим) було київ�
ське представництво. 

…Наметове містечко неначе ви�
мерло, лише на стартовій галявині
ніде яблуку впасти: на інструктаж,

який проводить Андрій Степанов,
зібралися не лише гонщики�учас�
ники, а й їхні групи підтримки у пов�
ному складі!

Традиційно змагання проводи�
лися в п'яти категоріях: "соло" чо�
ловіки, "соло" жінки, "пара", "чет�
вірка" та "мікс". 

Траса � коло довжиною 14, 6 км.
Після старту учасники протягом 24
годин проїжджають трасу, перети�

наючи в кінці кожного кола зону
"старт�фініш", де й відбувається
передача естафети наступному
члену команди. Для категорії "со�
ло" для заліку мінімальна кількість
пройдених кіл � 16 (чоловіки) та 11
(жінки). Вперше в історії "Боярки�
24" контроль проходження дис�
танції здійснювався з викорис�
танням електронної системи об�
ліку часу від RFID Timing Systems
(Австралія)! Місце команди виз�
начається за кількістю пройдених
кіл та за затраченим на їх проход�
ження часом.

Додайте до цього необхідний
для участі в змаганнях "набір"
(справний велосипед, приз�
начений для їзди пересіченою
місцевістю, шолом, світло для
пересування в нічний час та

світляки�габарити), енергетич�
не харчування від партнерів гон�
ки, забезпечення питною водою,

можливість виграти призи від
спонсорів під час післягоночної ло�
тереї, медалі, кубки та грамоти пе�
реможцям і призерам всіх катего�
рій, а на додачу ще й призове шам�
панське, з якого після нагороджен�
ня переможцями влаштовується
традиційний душ � і ви зрозумієте,
наскільки все серйозно. Що й не
дивно, адже "Боярка�24" � найпер�
ша і найвідоміша на території СНГ

добова МТБ�гонка.
Вітаючи учасників гон�

ки, міський голова Бояр�
ки Тарас Добрівський,
який також приїхав до лі�
су на своєму велосипеді,
звернувся до всіх із таки�
ми словами:

� Я дякую вам, що ви знову за�
вітали в наш край, до нашого бо�
ярського лісу. Ми з радістю чека�
ли цих змагань, готували трасу і
взагалі всіляко сприяли цим
прекрасним гонкам, які приносять
радість, позитивні емоції. Сто років
тому Микола Островський прокла�
дав тут вузькоколійку. Та я впевне�
ний, що ті колії, які прокладете сьо�
годні тут ви, теж  із часом займуть
своє належне місце в історії і Бояр�
ки, і України, а можливо � й світово�
го велоспорту. Символом нашого
спортивного міста є прапор "Бояр�
ка з вами!", який присутній на всіх
спортивних змаганнях, навіть � за
кордоном. І сьогодні цей прапор
благословляє не лише нашу ко�
манду, а й вас всіх на боротьбу і на
перемогу. А відтак: Боярка � впе�
ред! 

Гонка стартувала! Рівно 24 годи�
ни, а ще скільки зусиль та неви�
черпного запалу, знадобилося для
того, аби з'ясувати імена перемож�
ців.  

Показово, що всі призові місця
взяли професійні спортсмени. Від�
так переможцями в номінації "чет�
вірка" стали "Велостріт�Nutrend"
(І місце), "Giant XC Team" (ІІ місце)
та "MTV md.team" (ІІІ місце). У чоло�
вічому "соло" лідирували кияни:
Ігор Кальченко (І місце з результа�
том 30 кіл за 23 години 32 хвилини
17 секунд), Іван Шулак (ІІ місце, 28
кіл, 23 години, 22 хвилини, 10 се�
кунд) та Сергій Кушмаунса з Мол�
дови (ІІІ місце: 27 кіл за 22 години,
56 хвилин 15 секунд). Що ж до
більш детальних результатів, то
про них наші шановні читачі змо�
жуть дізнатися з велосайту. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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При нагоді зазначимо, що істо�
рія проведення Чемпіонату світу з
перегонів на моторних човнах у
класі "Формула�1" на воді бере
початок з 1962 року. Саме тоді
Д. Шульц та А. Молінарі побуду�
вали свої перші спортивні ката�
марани.  А ось своє нинішнє офі�
ційне ім'я перегони отримали на
пленумі Міжнародного союзу
водно�моторного спорту (UIM) у
1981 році, коли в Монте�Карло
вперше провели на воді аналог
автомобільних перегонів "Фор�
мула�1". З того часу і започатко�
вана серія перегонів у боротьбі
за звання чемпіона світу.

Варто відзначити, що вже дру�
гий рік поспіль "Формула�1" про�
водиться саме в Україні…

Шалені швидкості й міріади
сяйливих крапель, які час від часу
зовсім закривають схожі чи то на
літаки, а чи на торпеди спортивні
човни… Шаленство глядачів на
трибунах… Ясне сонце в зеніті й
розцвічені широкими посмішка�
ми обличчя… Це � гонка! Точні�
ше � її зовнішні прояви. Тому що
напруга боротьби відчувається з
перших же секунд змагань. Що й
не дивно: пілотам доводиться ке�
рувати човнами на швидкості
більше ніж 225 км/год., робити
круті повороти на швидкості
150 км/год. І все це � без гальм і
коробки передач, в умовах обме�
женої видимості! Відтак керуван�
ня таким потужним моторним
човном можна порівняти хіба що
з польотом за штурвалом вини�
щувача, а пілоти човнів класу Ф�1
мають лише частку секунди для
прийняття рішення. Від нього на�
віть не результат залежить, а са�
ме життя…  

Відповідно, гонки українського
етапу Чемпіонату світу з Форму�
ли�1 також виявилися традиційно
досить напруженими: три човни
перекинулись під час змагань, і
група водолазів поспішає на до�
помогу пілотам. Серед "потерпі�
лих" � один із фаворитів: пілот ки�
тайської команди, росіянин Ста�
ніслав Курценовський. Загалом
до фінішу прийшла лише полови�
на тих човнів, які стартували. Вза�
галі ж у цьогорічних перегонах
взяли участь команди з Катару,
США, Об'єднаних Арабських Емі�
ратів, Китаю, Португалії, Італії та
Швеції. Причому серед учасників
змагань � одна жінка: мужня 36�
річна норвежка Маріт Строу�
мой... 

Після перерви � другий етап
цього вражаючого дійства: зма�
гання на Кубок Президента Украї�
ни. На відміну від гонок Grad�Prix
Чемпіонату світу, де спортсмени
змагаються на кільцевій трасі і
роблять 32 повних кола, змагання
на Кубок Президента України у
Вишгороді проводилися у фор�
маті парних заїздів човнів. Ті, хто
програв, вилітають, а далі між со�
бою змагаються ті, хто переміг, і
так до самого фіналу, в якому виз�
начається переможець. Змагання
на Кубок Президента цікаві тим,
що вони дозволяють глядачам на�
очно побачити, на що здатні чов�
ни. Пілоти, не боячись зіштовхну�
тися один із одним, досягають на
прямих відрізках найвищої швид�
кості, яка сягає… 240 кілометрів
на годину! Найбільш захоплюю�
чим моментом цих змагань є
старт, на якому спортсмени мен�
ше ніж за півтори секунди досяга�
ють швидкості 100 км/год. 

То кого ж вітати з перемогою?
Преможцями Grad�Prix україн�
ського етапу Чемпіонату світу з
Формули�1 став фінський спорт�
смен Семі Селіо (лідер команди
"Mad Croc F1"). Другим гонку за�

кінчив минулорічний переможець
Ахмед Аль Хамелі з ОАЕ (пред�
ставляє команду "Abu Dhabi"), а
на третьому місці влаштувався
італієць Алекс Карела (команда
"Qatar").

А ось переможцем змагань на
Кубок Президента став пілот ки�
тайської команди Філіп Чаппі. 

Загалом етап Чемпіонату світу
подивилися за два дні близько ста
тисяч глядачів. Серед них дипло�
мати з 62 країн, гості з усіх куточків
України, ближнього та дальнього
зарубіжжя. На думку спортсменів
та представників Міжнародної
спілки водно�моторного спорту,
Вишгород і Київське море є іде�
альною локацією для проведення
подібних змагань. 

� Саме до цих змагань ми готу�
вали інфраструктуру, набережну,
лікарню, дороги, � зазначив під час
розмови із журналістами голова
Київської облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк. � При цьому
жодної копійки бюджетних коштів
не було використано на організа�
цію змагань. Формула пройшла
завдяки небайдужим та мецена�
там, завдяки людям, які підтриму�
ють розвиток спорту, імідж держа�
ви, які вболівають за Україну. Звіс�
но, із собою спортсмени цю
інфраструктуру не забрали. Усе
залишилося для жителів Вишго�
родщини і в цілому для Київщини.
Відтак у цих змаганнях перемож�
цем є наша держава � Україна.

А президент організаційного
комітету Ніколо ді Сан Жермано
відмічає: 

� Завдяки "Формулі�1" на воді і
губернаторові Київської області
Анатолію Присяжнюку Україна
вдруге після Євро�2012 у цьому
році отримала шанс показати
свою привабливість, гостинність
та демократичність.

Радислав Кокодзей, 
фото автора 

та Тетяни Зубкової

21 % 22 липня, на терито%
рії лісового масиву%трикутника
Боярка % Малютянка % Забір'я,
за підтримки Боярської міської
ради та міського голови Тараса
Добрівського, відбувся тради%
ційний цілодобовий міжнарод%
ний веломарафон "Боярка%24".
Організатор гонки % Київський
велоклуб, спонсори та партне%
ри % фірми Giant, BBB, Triada
Print, Nutrend, Men's Health. Ін%
формаційна підтримка % район%
ної газети "Новий день" та місь%
кої газети "Боярка%Інформ".  

��#����	 ������ �����	�	
"%������-1" �	 ����

Свідками грандіозно%

го спортивно%водного дійс%

тва % етапу Чемпіонату Світу

з "Формули%1" на воді %  що

відбулося на плесі Вишго%

родського "моря" 22 липня,

стали жителі нашого Києво%

Святошинського району та,

зокрема Боярки. Боярське

представництво очолив

міський голова Тарас Доб%

рівський.  

22 липня в зоні відпочин%

ку "Корчагін%парк", що у селі

Забір'я, під патронатом народ%

ного депутата України Петра

Мельника відбувся традицій%

ний Відкритий кубок Києво%

Святошинського району з

пляжного волейболу. 

����� �	���� 
��#�	� �� ����	

3 серпнямає відбутися жеребкування півфіналу Кубка
області. Серед команд Київщини, які дійшли

до півфіналу, є одна й з нашого Києво�Святошинського райо�
ну. Це ФК "Чайка" (с. Петропавлівська Борщагівка). Тож бажа�
ємо петропавлівцям перемоги.

18�19 серпнястартує перший тур районного чемпі�
онату з футболу. Після літніх канікул

футболісти з різних населених пунктів району і, зокрема, Бо�
ярки, знову вийдуть на поле у боротьбі за звання переможців. 

24 серпняна боярському стадіоні "Зеніт" відбудеться
грандіозне футбольне шоу � створення най�

більшого футбольного фото для Книги рекордів України.    

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

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:25 Заголовки
06:30 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on line
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 М/ф
08:20 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Запам'ятай
09:20 Погода
09:30 Олімпійські прис�

трасті
11:10 Олімпіада�2012.

Кращі трансляціії
минулого дня. Теніс

12:35 Олімпіада�2012.
Байдарки�каное

14:00 Олімпіада�2012. Лег�
ка атлетика

14:30 Погода
14:35 Вікно в Америку
14:55 Олімпійські прис�

трасті
15:00 Олімпійські новини
16:00 Олімпіада�2012.

Спортивна гімнас�
тика

18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)

18:45 Олімпійські прис�
трасті

19:00 Олімпійські новини
19:25 Погода
19:30 Олімпійські прис�

трасті
19:35 Олімпіада�2012. Ве�

лоспорт. Греко�рим�
ська боротьба

20:20 Олімпійські прис�
трасті

20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:10 Олімпійські прис�

трасті
21:15 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика
21:45 Країну � народові
22:05 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика
22:50 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
22:55 Олімпійські прис�

трасті
23:15 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика
23:40 Олімпійські прис�

трасті. Стрибки в
воду. Вітрильний
спорт

00:00 Олімпійські новини
00:05 Телеміст Київ�Лон�

дон

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
08:00 Х/ф "Даішники"
09:50 Х/ф "Степові діти" (1)
14:05 Х/ф "Службовий ро�

ман" (1)
17:45 "ТСН. Особливе" 
18:25 Т/с "Вольф Мессінг.

Людина, яка бачила
крізь час"

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Термінатор" (2)
22:45 Х/ф "Згадати все" (2)
01:10 ТСН

05:00 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

06:25 Т/с "Відчиніть, це я"
09:50 Т/с "Гидке каченя"
13:45 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�

ським"
14:40 "Сімейний суд"
15:40 "Судові справи"
16:35 "Чекай на мене"
18:05 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма "Про жит�

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

цях"
20:30 Т/с "Жіночий лікар"
22:25 Т/с "Голоси" (2)
00:35 Х/ф "Угода"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дім�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поко�
ління" (1)

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

12:10 Богиня шопінгу
12:45 Твою маму!
13:20 Одна за всіх
13:45 Т/с "Маргоша" (1)
14:45 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
15:45 Чортиці у спідницях
16:20 Одна за всіх
16:45 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
17:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:45 Т/с "Діффчатка" (2)
21:10 Т/с "Реальні пацани"

(2)
22:15 Даєш молодь!
22:55 М/с "Масяня" (2)
23:20 Дурнєв + 1
23:55 Дім�2

00:55 Х/ф "Чужі" (2)

05:25 Служба розшуку ді�
тей

05:30 Погода
05:35 Факти
05:50 Світанок
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Анекдоти по�україн�

ськи
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Провокатор
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Анекдоти по�україн�

ськи
10:00 Т/с "Далекобійники"
12:20 Х/ф "Завтра не по�

мре ніколи"
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Х/ф "Завтра не по�

мре ніколи"
15:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:15 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

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

ли"
22:40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:55 Т/с "Особливо не�

безпечний"
00:55 Спорт

06:00 "Документальний
детектив"

06:50 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:50 "Неймовірна правда

про зірок"
09:50 Х/ф "Кохання на два

полюси"
11:55 Т/с "Тетянин день" (1)
13:55 "Російські сенсації.

Серце Люсі. Про�

довження"
14:55 "Битва екстрасенсів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:10 Т/с "Сімейний

дім" (1)
20:15 "Куб"
22:00 "Вiкна�Новини"
22:25 "Детектор брехні"
23:25 "Паралельний світ"
00:45 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:35 Т/с "Комісар

Рекс" (1)

04:20 Т/с "Останній акорд"
05:05 Т/с "Заколотний

шлях"
05:50 Т/с "Дружна сімей�

ка"
06:30 Очевидець. Смішно

до болю
07:40 Погода
07:45 Очевидець. Смішно

до болю
09:00 Погода
09:05 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Закрита шко�

ла" (2)
21:00 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Новий погляд
00:15 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 Т/с "Тільки ти"
14:25 "КВН"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Вдягни мене, якщо

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Жіноча ліга"
23:00 Х/ф "Бо я так хочу" (2)
01:00 "Нічне життя"
03:35 "Мобільні розваги"
03:50 "Нічне життя"

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:35 Х/ф "Лінія смерті" (1)
08:30 "Правда життя". Ди�

тинство на продаж
09:00 Д/с "Православні

святі"
10:00 Т/с "Каменська � 2"
14:25 Х/ф "Фронт без

флангів" (1)
18:15 "Агенти впливу"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Маямі"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

23:25 "Свідок"
23:55 "Свідок". Без комен�

тарів
00:00 Х/ф "У пошуках при�

год" (2)
01:50 "Свідок"
02:20 "Речовий доказ"
03:15 "Агенти впливу"

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

довження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Москва. Цент�

ральний округ � 3" (1)
11:00 Т/c "Висяки � 2" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Григорію
Лепсу � 50!"

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

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

Україна"
20:00 Т/c "Катина любов �

2" (1)
21:00 Т/c "Глухар. Повер�

нення" (1)
22:00 Х/ф "Неймовірний

Халк" (2)
00:10 Т/c "Мерсі" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

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

дар
06:25 Заголовки
06:30 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on line
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 М/ф
08:20 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Хомка смакує, телеки

дарує
09:25 Запам'ятай
09:35 Олімпійські прис�

трасті
11:30 Олімпіада�2012. Бай�

дарка�каное
13:45 Олімпійські ігри.

Стрибки у воду
14:20 Погода
14:35 Олімпійські прис�

трасті
15:00 Олімпійські новини
16:00 Олімпіада�2012.

Спортивна гімнасти�
ка

18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)

18:45 Олімпійські прис�
трасті

19:00 Олімпійські новини
19:25 Олімпіада�2012. Ве�

лоспорт
20:10 Олімпійські прис�

трасті
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:15 Олімпійські прис�

трасті

21:30 Олімпіада�2012.
Стрибки у воду.
Трамплін

22:15 Олімпіада�2012. Лег�
ка атлетика

22:50 Трійка, Кено, Макси�
ма

22:55 Олімпіада�2012. Лег�
ка атлетика

23:20 Олімпійські прис�
трасті

00:00 Олімпійські новини
00:05 Телеміст Київ�Лон�

дон

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 "Їхні звичаї"
10:15 "Цілковите перевті�

лення � 3"
11:15 Х/ф "Негідниці" (1)
13:35 Х/ф "А ви йому хто?" (1) 
15:40 Х/ф "Випадковий по�

путник" (1)
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Вольф Мессінг.

Людина, яка бачила
крізь час"

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Термінатор 2:

Судний день" (2)
23:45 ТСН
00:00 Х/ф "Червона спека" (2)

04:55 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

06:20 Т/с "Долі загадкове
завтра"

09:30 Т/с "Таємниці слідс�
тва�7"

11:50 Т/с "Повернення
Мухтара�2"

12:55 "Знак якості"
13:20 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�

ським"
14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Каменська � 5"
18:05 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма " Про жит�

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

цях"
20:30 Т/с "Жіночий лікар"
22:25 Т/с "Голоси" (2)
00:35 Х/ф "Одинак" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Дім�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

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

12:10 Богиня шопінгу
12:45 Т/с "Діффчатка" (1)
13:20 Т/с "Вісімдесяті" (1)
13:45 Т/с "Маргоша" (1)
14:45 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
15:45 Даєш молодь!
16:20 Одна за всіх
16:45 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:45 Т/с "Діффчатка" (2)
21:10 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)
22:15 Даєш молодь!
22:55 МосГорСмєх
23:20 Дім�2
00:20 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за вик�

ликом" (3)

05:15 Погода
05:20 Факти
05:50 Світанок
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Анекдоти по�україн�

ськи
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Стоп�10
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:35 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:40 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияво�

ли"
15:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияво�

ли"
22:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
00:00 Т/с "Особливо небез�

печний"

05:40 "Документальний де�
тектив"

06:35 Т/с "Комісар Рекс" (1)
08:20 "Неймовірна правда

про зірок"
09:20 Х/ф "Шалене кохан�

ня" (1)
11:20 Т/с "Тетянин день" (1)
13:20 "Битва екстрасенсів.

Війна титанів"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:00 Т/с "Сімейний

дім" (1)

20:10 "Моя правда. Авраам
Руссо. Каяття"

21:10 "Моя правда. Олена
Проклова"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Моя правда. Тетяна

Догілева"
23:55 "Паралельний світ"
01:00 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:50 Т/с "Комісар Рекс" (1)

04:10 Т/с "Останній акорд"
04:55 Т/с "Заколотний

шлях"
05:40 Т/с "Дружна сімейка"
06:20 Очевидець. Смішно

до болю
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Очевидець. Смішно

до болю
09:00 Погода
09:05 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Закрита шко�

ла" (2)
21:00 Т/с "Щасливі ра�

зом" (2)
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Шури�амури
00:15 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:10 "Найрозумніший"

11:05 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимо�

ся!"
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 "Жіноча ліга"
23:00 "Три сестри"
23:40 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:40 Т/с "Косяки" (2)
01:30 "Нічне життя"

06:00 "Легенди карного
розшуку"

06:35 Х/ф "Олександр ма�
ленький" (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Олександр Ма�

кедонський, або Кі�
лер мафії"

11:00 Т/с "CSI: Маямі"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:25 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
18:30 "Речовий доказ".

Злодійка в законі
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

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

тарів
00:05 Х/ф "Очі звіра" (3)
01:50 "Свідок"
02:20 "Речовий доказ"

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

довження" (1)
08:15 Т/c "Слід" (1)
10:00 Т/c "Глухар. Повер�

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

рять. Чи легко бути
молодим?"

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

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

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов � 2" (1)
21:00 Т/c "Глухар. Повер�

нення" (1)
22:00 Т/c "Слід" (1)
23:00 Т/c "Подружжя" (1)
00:00 Т/c "Мерсі" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:
1806 — Священна Римська імперія після від%
мови імператора Франца II від німецької коро%
ни припинила існування
1945 — бомбардувальник США скинув ядерну
бомбу на японське місто Хіросіма, що спричи%
нило загибель 100 тисяч осіб 

НАРОДИВСЯ:

1941 — Євген Кучеревський, український
футболіст і тренер, з яким «Дніпро» виграв
Чемпіонат і Кубок СРСР 

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1932 — у СРСР запроваджено «Закон про
п'ять колосків»

1858 — англійська королева Вікторія виб%
рала Оттаву столицею Канади  

НАРОДИЛИСЯ: 

1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпій%
ська чемпіонка з плавання, Герой України

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,, 7777



ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

Україно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 Православний ка�

лендар
06:25 Заголовки
06:30 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on line
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 М/ф
08:20 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Запам'ятай
09:20 Погода
09:30 Олімпійські прис�

трасті
11:30 Олімпіада�2012.

Байдарки�каное
12:00 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика. Десяти�
борство

12:35 Олімпіада�2012.
Байдарка�каное

13:00 Олімпіада�2012. Лег�
ка атлетика. Десяти�
борство

14:35 Олімпійські прис�
трасті

15:00 Олімпійські новини
15:25 Олімпіада�2012.

Вільна боротьба
18:15 Погода
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:45 Олімпійські прис�

трасті
19:00 Олімпійські новини
19:20 Країну � народові
19:35 Олімпійські прис�

трасті
19:50 Олімпіада�2012.

Вільна боротьба
20:05 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика. Десяти�

борство
20:20 Олімпіада�2012.

Вільна боротьба
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Олімпійські прис�

трасті
21:20 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика
22:35 Суперлото, Трійка,

Кено
22:45 Олімпіада�2012. Лег�

ка атлетика
23:25 Олімпійські прис�

трасті
00:00 Олімпійські новини
00:05 Телеміст Київ�Лон�

дон

06:25 "Служба розшуку ді�
тей"

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і Пум�

ба" (1)
08:00 Т/с "Щоденник ліка�

ря Зайцевої"
09:05 "Їхні звичаї"
10:00 "Цілковите перевті�

лення � 3"
11:00 Х/ф "Головний у до�

мі" (1) 
13:05 Х/ф "Своя чужа сест�

ра" (1)
15:10 Х/ф "Роман вихідно�

го дня" (1)
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Вольф Мессінг.

Людина, яка бачила
крізь час"

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Грозові ворота" (2)
00:40 ТСН

05:00 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

06:25 Т/с "Долі загадкове
завтра"

09:40 Т/с "Таємниці слідс�
тва � 7" 

11:55 Т/с "Повернення
Мухтара�2"

12:55 "Знак якості"
13:20 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом Канев�
ським"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Каменська � 5" 
18:05 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма " Про жит�

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

цях"
20:30 Т/с "Жіночий лікар"
22:25 Т/с "Голоси" (2)
00:35 "Парк автомобільно�

го періоду"
01:15 Х/ф "Танець горнос�

тая" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Дім�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поко�
ління" (1)

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

12:10 Богиня шопінгу
12:45 Т/с "Діффчатка" (1)
13:20 Т/с "Вісімдесяті" (1)
13:45 Т/с "Маргоша" (1)
14:45 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
15:45 Даєш молодь!
16:20 Одна за всіх
16:45 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
17:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:45 Т/с "Діффчатка" (2)
21:10 Т/с "Реальні пацани" (2)
22:15 Даєш молодь!
22:55 МосГорСмєх
23:20 Дім�2
00:20 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за вик�

ликом" (3)

05:05 Служба розшуку ді�
тей

05:10 Погода
05:15 Факти
05:40 Світанок
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по�україн�

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

з К. Стогнієм
10:40 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияво�

ли"
15:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

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

ли"
22:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:55 Т/с "Особливо не�

безпечний"
00:55 Спорт

05:50 "Документальний де�
тектив"

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

про зірок"
09:45 Х/ф "Ми дивно зус�

трілися" (1)
11:35 Т/с "Тетянин день" (1)
13:35 "Битва екстрасенсів.

Війна титанів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:00 Т/с "Сімейний 

дім" (1)

20:10 "Врятуйте нашу
сім'ю"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. По�

вернені до життя"
23:20 "Паралельний світ"
00:40 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:35 Т/с "Комісар Рекс" (1)
03:05 "Вiкна�Спорт"
03:15 Х/ф "Змієлов" (1)

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

шлях"
05:40 Т/с "Дружна сімейка"
06:20 Очевидець. Смішно

до болю
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Очевидець. Смішно

до болю
09:00 Погода
09:05 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Закрита школа" (2)
21:00 Т/с "Щасливі разом" (2)
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Кабриолето
00:15 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:10 "Найрозумніший"
11:05 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимо�

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

зможеш"
15:00 "Найрозумніший"
17:00 "Давай одружимо�

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

зможеш"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Жіноча ліга"
23:00 "Три сестри"
23:40 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:40 "Зал очікування"

06:00 "Легенди карного
розшуку"

07:00 Х/ф "На перевалі не
стріляти" (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Олександр Ма�

кедонський, або Кі�
лер мафії"

11:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 "Кримінальні справи"
13:30 Т/с "Літєйний"
15:30 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
18:30 "Правда життя". Не�

люди
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�

нець" (2)
23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без комен�

тарів
00:05 Х/ф "Крокодил" (3)

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

довження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Подружжя" (1)
10:00 Т/c "Глухар. Повер�

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

рять. Багатий тато"
13:00 Т/c "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/c "Єфросинія. Про�

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

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов � 2" (1)
21:00 Т/c "Глухар. Повер�

нення" (1)
22:00 Т/c "Слід" (1)
23:00 Т/c "Подружжя" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

К1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Історія про юну 

16%річну дівчину на

ім'я Ханна, вирощену

батьком, колишнім

спецагентом ЦРУ, з

однією єдиною

метою % помститися

його колишнім

роботодавцям.

Схиблений на помсті

батько виховує дочку

холоднокровним і

жорстоким вбивцею, здатним протистояти

кращим агентам ЦРУ. Але одного разу життя

Ханни круто змінюється % вона знайомиться з

милою та доброзичливою сім'єю з Франції,

яка повністю змінює її уявлення про світ.

"Ханна", 
1+1, четвер, 9 серпня, 20:15

З перших кадрів

цієї комедії на вас

обрушується кас%

кад іскрометних

жартів і приколів.

Анекдотичні ситу%

ації на військовій

базі, де герої, самі

того не помічаючи,

пародіюють найві%

доміші фільми,

змусять вас нес%

тримно реготати

впродовж всього

фільму. Їхні гарячі

голови виробляють

таку кількість ідей, що знаходитися поряд з

ними просто небезпечно для здоров’я.

"Гарячі голови",
ТЕТ, субота, 11 серпня, 18:45

Дочка Президента

США вирішує жити

нормальним життям

звичайної дівчини,  і

вступає у звичайний

коледж. Для її

безпеки Секретна

служба засилає до

навчального закладу

під виглядом

студента свого

співробітника. Між

молодими людьми

зав’язується роман, але незабаром дівчина

дізнається, хто насправді її коханий.

"Перша дочка" , 
НОВИЙ КАНАЛ, неділя, 12 серпня, 16:50

У гонитві за одержимим

манією величі лиходієм

Густавом і його безжаліс%

ним підручним Зао, Бонд

вирушає до Ісландії, у лігво

ворога, й опиняється у фан%

тастичному крижаному па%

лаці. Тут він першим поба%

чить дію нової потужної

зброї. Всі ці перипетії за%

вершуються вражаючою

кульмінацією, що розгорта%

ється в Кореї, звідки фільм і

почався.

"Помри, але не зараз" 
ICTV, неділя, 12 серпня, 19:00 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Молодий фотограф Во%

лодя Орєшников виграє

10000 рублів. Товариші по

роботі, не довго думаючи,

організують товариський

суд. Справа в тому, що 20

рублів на покупку облігації

Орєшников потайки взяв з

каси взаємодопомоги, го%

ловою якої він був ... У під%

сумку всі на смерть перес%

варилися. Тільки святку%

вання Нового року прими%

рило товаришів по службі.

"Зигзаг удачі",
СТБ, п'ятниця, 10 серпня, 00:15

Майже безхмарному сімей%
ному щастю подружжя Вадима
і Люби, здавалося, ніщо не
зможе загрожувати. Грім гря%
нув раптово. Єдиний і улюбле%
ний вісімнадцятирічний син
Ілля вирішив одружитися. Він
безмежно закоханий, та й на%
речена, Настя, вагітна. Як
людми сучасних поглядів,
подружжя вже готове було да%
ти своє благословення, але
Вадим, з розпитувань в розмо%
ві з Настею, розуміє, що вона
його позашлюбна дочка. Забу%
тий короткостроковий роман повернувся у вигляді симпа%
тичної, ні в чому не винної дівчини.

"Невістка",
ІНТЕР, субота, 11 серпня, 12:45

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1974 — Річард Ніксон пішов у відставку через Во%
тергейтський скандал

НАРОДИЛИСЯ: 

1948 — Світлана Савицька, льотчик�космонавт
СРСР

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

¡ÓˇÍ‡
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї�

но!"
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 Православний кален�

дар
06:25 Заголовки
06:30 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on line
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 М/ф
08:20 Експерт на зв'язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Запам'ятай
09:20 Погода
09:30 Олімпійські пристрасті
11:00 Олімпіада�2012. Легка

атлетика. Десятибор�
ство: з бар'єром

11:35 Олімпіада�2012. Бай�
дарки�каное

12:30 Олімпіада�2012. Легка
атлетика. Десятибор�
ство: диск

13:10 Олімпійські пристрасті
13:40 Олімпіада�2012. Легка

атлетика. Десятибор�
ство: диск

14:10 Погода
14:20 Олімпійські пристрасті
15:00 Олімпійські новини
15:25 Олімпіада�2012. Вільна

боротьба
16:40 Олімпіада�2012. Ху�

дожня гімнастика,
вільна боротьба

18:15 Погода
18:20 Новини (із сурдопере�

кладом)
18:45 Олімпійські пристрасті
19:00 Олімпійські новини
19:25 Олімпіада�2012. Пла�

вання, марафон
19:45 Олімпіада�2012. Вільна

боротьба
20:40 Олімпійські пристрасті
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:15 Олімпійські пристрасті
21:20 Олімпіада�2012. Легка

атлетика
22:50 Трійка, Кено, Максима
22:55 Олімпіада�2012. Легка

атлетика
23:00 Олімпійські пристрасті
23:15 Олімпіада�2012. Легка

атлетика
23:40 Олімпійські пристрасті
00:00 Олімпійські новини
00:05 Телеміст Київ�Лондон

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 "Їхні звичаї"
09:55 "Цілковите перевтілен�

ня � 3"
10:55 Х/ф "Клаудія: попе�

люшка з супермарке�
ту" (1)

13:00 Х/ф "Вийти заміж за
генерала" (1)

15:40 Х/ф "Суджений" (1)
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Вольф Мессінг.

Людина, яка бачила
крізь час"

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Ханна" (2)
22:30 "Я люблю Україну�3"
00:05 ТСН

05:00 Т/с "Маршрут мило�
сердя"

06:25 Т/с "Долі загадкове
завтра"

09:40 Т/с "Таємниці слід�
ства � 8"

11:50 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"

12:55 "Знак якості"
13:20 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Каменська � 6"
18:05 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Жіночий лікар"
22:25 Т/с "Голоси" (2)
00:25 Д/ф "Закохатися в лю�

дину. Ігор Ніколаєв"
01:25 Х/ф "Дружина м'ясни�

ка"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дім�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
08:50 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поколін�
ня" (1)

11:45 Т/с "Слон і принце�
са" (1)

12:10 Богиня шопінгу
12:45 Т/с "Діффчатка" (1)
13:20 Т/с "Вісімдесяті" (1)
13:45 Т/с "Маргоша" (1)
14:45 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
15:45 Даєш молодь!
16:20 Одна за всіх
16:45 Т/с "Хто у домі госпо�

дар?" (1)
17:25 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
18:55 БарДак
19:35 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Вісімдесяті" (1)
20:45 Т/с "Діффчатка" (2)
21:10 Т/с "Реальні пацани" (2)

22:15 Даєш молодь!
22:55 МосГорСмєх
23:20 Дім�2
00:20 Т/с "Таємний щоден�

ник дівчини за викли�
ком" (3)

05:10 Погода
05:15 Факти
05:45 Світанок
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по�україн�

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

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

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дияволи"
15:20 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
16:35 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Морські дияволи"
22:45 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
00:00 Т/с "Особливо небез�

печний"

05:45 "Документальний де�
тектив"

07:00 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"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:00 Т/с "Сімейний дім" (1)
20:10 "Зіркове життя. Роль

ціною в життя"
21:15 "Зіркове життя. Самот�

ність перших красунь"
22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Зіркове життя. Са�

мотність перших кра�
сунь � 2"

00:00 "Паралельний світ"
01:05 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:55 Т/с "Комісар Рекс" (1)
03:25 "Вiкна�Спорт"
03:35 Х/ф "Катала" (2)

04:05 Т/с "Останній акорд"
04:50 Т/с "Заколотний шлях"
05:40 Т/с "Дружна сімейка"
06:20 Очевидець. Смішно до

болю
07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Очевидець. Смішно до

болю
09:00 Погода
09:05 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві дочки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Джекі

Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родись врод�

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с "Закрита школа" (2)
21:00 Т/с "Щасливі разом" (2)
22:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Кухня на двох
00:15 Спортрепортер

05:45 "Ранок на К1"

07:30 М/ф
09:10 "Найрозумніший"
11:05 "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 "Жіноча ліга"
23:00 "Три сестри"
23:40 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" (2)
00:40 "Зал очікування"

05:50 "Легенди карного роз�
шуку"

06:50 Х/ф "Сьома куля" (1)
08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Олександр Маке�

донський, або Кілер
мафії"

11:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
12:00 Т/с "Детективи"
12:30 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:30 Х/ф "Державний кор�

дон" (1)
18:30 "Легенди карного роз�

шуку". Карателі
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Літєйний"
21:45 Т/с "CSI: Нью�Йорк"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи�
нець" (2)

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

рів
00:05 Х/ф "Крокодил � 2: пе�

релік жертв" (3)

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

довження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Подружжя" (1)
10:00 Т/c "Глухар. Повернен�

ня" (1)
11:00 Т/c "Лігвище змія" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Зіркові війни"
13:00 Т/c "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/c "Єфросинія. Про�

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

Україна"
20:00 Т/c "Катина любов � 2" (1)
21:00 Т/c "Глухар. Повернен�

ня" (1)
22:00 Т/c "Слід" (1)
23:00 Т/c "Подружжя" (1)
00:00 Т/c "В полі зору. Дру�

гий сезон" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку,

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

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

да
06:20, 06:35, 07:30, 07:50

Тема дня
06:25, 06:40, 07:15, 07:45

Країна on line
06:30 Заголовки
06:45 Хазяїн у домі
06:50 Невідоме від відо�

мих
06:55 Православний ка�

лендар
07:20 ТехноЕра
07:40 Глас народу
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ�

НИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Запам'ятай
09:20 Погода
09:30 Олімпійські прис�

трасті
11:00 Олімпіада�2012.

Тхеквондо
11:50 Олімпіада�2012.

Байдарки�каное
14:05 Олімпіада�2012.

Художня гімнас�
тика

14:30 Погода
14:35 Олімпійські прис�

трасті
15:00 Олімпійські новини
15:50 Олімпіада�2012.

Бокс
18:20 Новини (із сурдо�

перекладом)
18:45 Олімпійські прис�

трасті
19:00 Олімпійські новини
19:25 Олімпіада�2012.

Синхронне плаван�
ня, тхеквондо

20:35 Олімпійські прис�
трасті

20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:15 Олімпійські прис�

трасті
21:20 Олімпіада�2012.

Легка атлетика
22:50 Трійка, Кено, Се�

кунда удачі
22:55 Олімпійські прис�

трасті
23:20 Олімпіада�2012.

Легка атлетика
23:30 Олімпійські прис�

трасті
00:00 Олімпійські новини
00:05 Телеміст Київ�Лон�

дон
00:15 Олімпійські прис�

трасті
00:30 Олімпіада�2012.

Бокс
01:15 Олімпіада�2012.

Вільна боротьба
01:35 Олімпіада�2012.

Баскетбол

06:30 ТСН
07:30 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
08:00 Т/с "Щоденник лі�

каря Зайцевої"
09:05 "Їхні звичаї"
10:15 "Цілковите перевті�

лення � 3"
11:15 Х/ф "Невидимий

дотик" (1)
13:35 Х/ф "Героїня свого

роману" (1)
15:40 Х/ф "Хімія почут�

тів" (1)
17:45 "ТСН. Особливе"
18:25 Т/с "Вольф Мес�

сінг. Людина, яка
бачила крізь час"

19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Універсаль�

ний солдат" (2)
22:45 Х/ф "Універсаль�

ний солдат � 2: По�
вернення" (2)

00:35 Х/ф "Універсаль�
ний солдат � 3: Но�
вий початок" (2)

02:20 Х/ф "Напад бджіл�
убивць" (2)

03:50 Х/ф "Героїня свого
роману" (1)

05:20 Т/с "Вольф Мес�
сінг. Людина, яка
бачила крізь час"

05:00 Т/с "Маршрут ми�

лосердя"
06:25 Т/с "Долі загадкове

завтра" 
09:35 Т/с "Таємниці

слідства � 8"
11:50 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
12:55 "Знак якості"
13:20 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом
Каневським"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Каменська � 6"
18:05 Т/с "Кровинушка"
19:05 Програма " Про

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

бицях"
20:30 Т/с "Жіночий лікар" 
22:25 Х/ф "Підсаджений"
00:45 "Подробиці"
01:10 Х/ф "Петрівка, 38"
02:35 Х/ф "Огарьова, 6"

06:00 Дізнайся як
06:15 Дім�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:20 Мультик з Лунтіком
08:50 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки �

відьми" (1)
10:50 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове поко�
ління" (1)

11:45 Т/с "Слон і принце�
са" (1)

12:10 Богиня шопінгу
12:45 Т/с "Діффчатка" (1)
13:20 Т/с "Вісімдесяті" (1)
13:45 Т/с "Маргоша" (1)
14:45 Т/с "Кремлівські

курсанти" (1)
15:45 Даєш молодь!
16:20 Одна за всіх
16:45 Т/с "Хто у домі гос�

подар?" (1)
17:50 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
18:55 БарДак
19:35 Т/с "Моя прекрас�

на няня" (1)
20:45 Т/с "Діффчатка" (2)
21:10 Т/с "Реальні паца�

ни" (2)

22:15 Чортиці у спідни�
цях

22:55 Надто грубо для
Ю�туб'а

23:20 Дім�2
00:20 Т/с  "Таємний

щоденник  д ів�
чини за  викли�
ком"  (3)

00:55 Х/ф "Хочу бути то�
бою" (2)

05:10 Служба розшуку ді�
тей

05:15 Погода
05:20 Факти
05:45 Світанок
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Анекдоти по�укра�

їнськи
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:35 Надзвичайні нови�

ни з К. Стогнієм
10:40 Т/с "Далекобійни�

ки"
12:40 Анекдоти по�укра�

їнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с "Морські дия�

воли"
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Далекобійни�

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

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

воли"
22:40 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:55 Т/с "Особливо не�

безпечний"
00:55 Голі та смішні
01:50 Спорт

05:05 Х/ф "Раз на раз не
випадає" (1)

06:15 Х/ф "Сільська ко�
медія" (1)

17:50 "Вiкна�Новини"

18:00 "Правила життя.
Громадське харчу�
вання: потойбіччя"

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

21:00 "Російські сенсації.
Брат за брата"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:25 Х/ф "Ми дивно зус�

трілися" (1)
00:15 Х/ф "Зигзаг уда�

чі" (1)
02:00 "Вiкна�Спорт"
02:10 Х/ф "Беззакон�

ня" (2)
03:45 Нічний ефір

04:00 Т/с "Останній
акорд"

04:45 Служба розшуку ді�
тей

04:50 Т/с "Заколотний
шлях"

05:40 Т/с "Дружна сімей�
ка"

06:20 Очевидець. Сміш�
но до болю

07:30 Репортер
07:40 Погода
07:45 Очевидець. Сміш�

но до болю
09:00 Погода
09:05 Т/с "Світлофор"
10:20 Т/с "Татусеві доч�

ки"
13:30 Kids Time
13:35 М/с "Пригоди Дже�

кі Чана"
14:35 Kids Time
14:45 Teen Time
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Teen Time
15:50 Т/с "Світлофор"
16:55 Т/с "Не родися

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:25 Спортрепортер
19:30 Погода
19:35 Піраньї
19:50 Т/с "Закрита шко�

ла" (2)
20:55 Х/ф "Золотий ком�

пас"
23:15 Спортрепортер
23:20 Погода
23:25 Т/с "Врятувати

Грейс" (2)

00:20 Т/с "Серцеїдки"

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:10 "Найрозумніший"
11:05 "У пошуках пригод"
12:00 "Давай одружимо�

ся!"
13:00 "Звана вечеря"
14:00 "Вдягни мене, як�

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

домогосподар�
ки" (2)

00:40 "Зал очікування"

06:10 "Легенди карного
розшуку"

06:40 Х/ф "День коман�
дира дивізії" (1)

08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Олександр

Македонський, або
Кілер мафії"

11:00 Т/с "CSI: Нью�
Йорк"

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

ви"
13:25 Т/с "Літєйний"
15:20 Х/ф "Шизофренія"
18:35 "Випадковий сві�

док"
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Конвой PQ�17"
23:50 Х/ф "Білий шквал"

(2)
02:20 "Свідок"
02:50 "Речовий доказ"
04:10 "Агенти впливу"
04:40 "Свідок"

07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/c "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/c "Слід" (1)
09:00 Т/c "Подружжя" (1)
10:00 Т/c "Глухар. Повер�

нення" (1)
11:00 Т/c "Лігвище 

змія" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Кулі над
містом"

13:00 Т/c "Слід" (1)
15:35 Щиросердне 

зізнання
16:00 Федеральний суд�

дя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/c "Єфросинія.

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

Україна"
20:00 Т/c "Катина лю�

бов � 2" (1)
21:00 Т/c "Глухар. Повер�

нення" (1)
22:00 Т/c "Інтерни" (1)
00:10 Х/ф "Смерть їй ли�

чить" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

К1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1945 — США скинули ядерну бомбу на Нага%
сакі. Постраждало півмільйона людей

1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт
про ненапад з Японією і оголосив їй війну;
Червона армія вторглася у Манчжурію

НАРОДИЛИСЯ: 

1973 — Олександр Пономарьов, український
співак

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1539 — французька мова у Франції стала
державною мовою замість латини 

1792 — Велика Французька революція: штурм
палацу Тюїльрі, арешт Людовика XVI 

1819 — латиноамериканський революціонер
Симон Болівар зайняв столицю Колумбії
Боготу

НАРОДИЛИСЯ:

1874 — Герберт Гувер, 31�й президент США
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28 липня 2012 року

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

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

лик
08:00 Світовий рекорд

української пісні
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Школа юного су�

перагента
09:20 Погода
09:35 Олімпійські прис�

трасті
11:00 Олімпіада�2012.

Легка атлетика
11:10 Олімпіада�2012.

Сучасне п'ятиборс�
тво

11:25 Погода
11:35 Олімпіада�2012.

Байдарки�каное
13:15 Олімпіада�2012.

Стрибки у воду
14:10 Погода
14:15 Олімпійські прис�

трасті
15:00 Олімпійські новини
15:25 Олімпіада�2012.

Вільна боротьба
16:00 Олімпіада�2012.

Художня гімнасти�
ка

17:00 Олімпіада�2012.
Вільна боротьба

17:45 Олімпіада�2012.
Художня гімнасти�
ка

18:00 Олімпіада�2012.
Сучасне єдинобор�
ство

18:30 Погода
18:45 Олімпійські прис�

трасті
19:00 Олімпійські новини

19:20 Олімпіада�2012.
Сучасне п'ятиборс�
тво

19:45 Олімпіада�2012.
Вільна боротьба

20:10 Олімпійські прис�
трасті

20:25 Олімпіада�2012.
Вільна боротьба

20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:20 Олімпіада�2012.

Сучасне єдинобор�
ство

21:30 Олімпіада�2012.
Легка атлетика

22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

22:55 Олімпіада�2012.
Легка атлетика

23:05 Олімпійські прис�
трасті

00:00 Олімпійські новини
00:05 Телеміст Київ�Лон�

дон

06:15 М/ф "Смурфи" (1)
07:00 "Справжні  л іка�

р і  �  2"
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лотерея

"Хто там?"
10:15 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:05 "Світ навиворіт � 2:

Індія"
12:00 "Десять кроків до

кохання � 2"
13:10 Х/ф "Чарівне дере�

во" (1)
15:05 Х/ф "Тонка ме�

жа" (1)
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Тонка ме�

жа" (1)
00:05 Х/ф "Убий мене

ніжно" (3)
01:55 Х/ф "Універсаль�

ний солдат" (2)
03:35 Х/ф "Універсаль�

ний солдат � 2: По�

вернення" (2)
04:55 "Світ навиворіт � 2:

Індія"

05:05 "Парк автомобіль�
ного періоду"

05:30 "Любити і ненавиді�
ти"

09:10 "Орел і Решка"
10:10 "Надбання респуб�

ліки". Пісні Ігоря
Крутого

12:45 Х/ф "Невістка"
14:10 Х/ф "Петрівка, 38"
16:05 Х/ф "Огарьова, 6"
18:00 "Міжнародний фес�

тиваль гумору "Юр�
мала 2011"

20:00 "Подробиці"
20:30 "Вечірній квартал"
22:40 "Битва композито�

рів"
00:05 Х/ф "Чай з берга�

мотом"
01:35 "Подробиці"
02:05 "Битва композито�

рів"
03:15 "Надбання респуб�

ліки". Пісні Ігоря
Крутого

06:00 Дізнайся як
06:15 Дім�2
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята�твійнята
08:10 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 М/с "Чорний

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

няня" (1)
12:40 ТЕТ
13:20 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:50 Х/ф "Гірше не бу�

де" (1)
15:45 Королева балу � 2

16:50 Х/ф "Артур і помста
Вурдалака" (1)

18:45 Х/ф "Гарячі голо�
ви" (1)

20:35 Т/с "Реальні паца�
ни" (2)

22:45 Х/ф "Чужий � 3" (2)
00:55 Х/ф "Мулен

Руж" (1)
02:55 До світанку

04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Погода
05:35 Інший футбол
06:00 Козирне життя
06:50 Т/с "Поліцейська

академія"
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне питання
11:30 Стоп�10
12:50 Провокатор. Спец�

випуск
13:15 Спорт
13:20 Твій рахунок
14:25 Дивитися всім!
15:30 Х/ф "Недосяжний"
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "І цілого світу

замало"
21:50 Х/ф "Мамонт" (2)
23:50 Наша Russia
00:50 Голі та смішні
01:50 Х/ф "Кохаю тебе,

чуваче" (2)
03:30 Т/с "Тринадцятий"
04:10 Т/с "Поліцейська

академія"
04:55 Світанок

05:10 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:00 Х/ф "Зигзаг уда�
чі" (1)

07:35 "Караоке на Май�
дані"

08:35 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:45 "Їмо вдома"
09:55 Х/ф "Неймовірні

пригоди італійців у
Росії" (1)

12:00 "Неймовірна прав�
да про зірок"

14:50 "Зіркове життя.
Роль ціною в жит�
тя"

15:55 "Зіркове життя. Са�
мотність перших
красунь"

16:55 "Зіркове життя. Са�
мотність перших
красунь � 2"

18:00 Х/ф "Пастка"
22:05 "Моя правда. Авра�

ам Руссо. Каяття"
23:10 "Моя правда. Оле�

на Проклова"
00:10 "Моя правда. Тетя�

на Догілева"
01:10 Х/ф "Ширлі�Мир�

лі"(1)
03:40 Х/ф "Головною ву�

лицею з оркест�
ром"(1)

05:10 Т/с "Останній
акорд"

06:45 Інтуїція
09:00 М/с "Качині істо�

рії"
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:00 КабріоЛіто
11:00 Пікнік
11:55 Новий погляд
13:00 Кухня на двох
14:00 Скетч�шоу "Красу�

ні"
14:50 Х/ф "Ямакасі"
16:45 Х/ф "Золотий ком�

пас"
19:00 Х/ф "Перша доч�

ка"
21:05 Х/ф "Сім'янин"
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "День Святого

Валентина" (2)
02:20 Т/с "Серцеїдки"
03:55 Зона ночі. Культура

04:00 Обожнювана
04:20 Зона ночі
04:25 Богдан Хмельниць�

кий
05:10 Зона ночі
05:15 Моя адреса � Со�

ловки. Тягар мов�
чання

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

медиків Гаммі"
10:05 М/ф "Дон Кіхот"
11:55 Х/ф "Діти острова

скарбів" 
14:00 Х/ф "В очікуванні

кохання"
17:55 Х/ф "Наречена з

того світу"
19:55 Т/с "Корабель"
21:45 Т/с "Надприрод�

не" (2)
01:15 Т/с "Корабель"
02:35 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:20 Х/ф "Спекотний
день"

09:25 Т/с "Конвой PQ�17"
11:30 "Речовий доказ".

Злодійка в законі
12:00 "Головний свідок"
12:45 Т/с "Конвой PQ�17"
14:45 Т/с "Йду тебе шука�

ти"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства � 10" (1)
23:00 "Головний свідок"
23:45 "Випадковий сві�

док"
00:10 Х/ф "Кривавий по�

літ" (2)
02:10 "Речовий доказ"
03:35 "Агенти впливу"
04:55 "Уроки тітоньки Со�

ви"
05:30 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 М/ф "Ну, постри�

вай!"
07:25 Т/c "Інтерни" (1)
08:00 Х/ф "К�9: Собача

робота" (1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/c "Дорожній пат�

руль � 4" (1)
12:00 Т/c "Дорожній пат�

руль � 5" (1)
14:00 Т/c "Інтерни" (1)
16:10 Т/c "Дитина нав�

піл" (1)
18:00 Т/c "Гра" (1)
19:00 Події
19:20 Т/c "Гра" (1)
22:30 Т/c "Бігти" (1)
01:20 Х/ф "Гра" (3)
03:25 Події
03:45 Т/c "Дорожній пат�

руль � 4" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

К1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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

года
06:10 М/ф
06:20 Крок до зірок
07:00 Це було недавно,

це було давно.
Сміятися,
справді, не гріх...

07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконти�

нент
08:25 Корисні поради
08:45 Олімпійський

виклик
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще

смішніший
09:30 Крок до зірок. Єв�

робачення
10:05 Країну � народові
10:20 Олімпійські прис�

трасті
11:30 Олімпіада�2012.

Волейбол
14:00 Погода
14:10 Олімпійські прис�

трасті
15:00 Олімпійські нови�

ни
15:30 Олімпіада�2012.

Бокс
17:50 Олімпіада�2012.

Вільна боротьба
18:10 Погода
18:25 Олімпійські прис�

трасті
18:40 Олімпійські нови�

ни
18:45 Погода
18:55 Футбол. Чемпіо�

нат України.
Прем'єр�ліга.

"Шахтар" (До�
нецьк) � "Ворс�
кла" (Полтава)

20:50 Головний аргу�
мент

21:00 Підсумки дня
21:15 Олімпійські прис�

трасті. Дайджест
дня

22:00 Олімпіада�2012.
Церемонія за�
криття

00:00 Олімпійські прис�
трасті

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:00 Х/ф "Молода Вік�
торія" (1)

07:45 М/ф (1)
08:05 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�

Забава"
10:15 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:05 Х/ф "Тонка ме�

жа" (1)
19:30 "Телевізійна

служба новин"
20:00 Х/ф "Іронія долі,

або З легкою па�
рою!" (1)

00:15 "Світське життя"
01:15 "Телевізійна

служба новин"
01:45 Х/ф "Кімната

смерті" (3)
03:35 Х/ф "Убий мене

ніжно" (3)
05:10 "Десять кроків до

кохання � 2"

05:35 Т/с "Любити і не�
навидіти"

09:30 "Школа лікаря
Комаровського"

10:05 Х/ф "Любов одна"
12:05 Х/ф "Підсадже�

ний"
14:05 Т/с "Сивий Ме�

рин"
18:05 Т/с "Салямі"
20:00 "Подробиці"
20:25 Т/с "Салямі"
22:20 Х/ф "Зона виса�

дження" (2)
00:15 Подробиці
00:55 Х/ф "Один пре�

красний день"
02:40 Д/ф "Потойбічний

світ. Сни"
03:30 Х/ф "Невістка"

06:00 ТЕТ
06:25 Дім�2
07:15 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/с "Пригоди

капітана Врунге�
ля" (1)

11:30 Х/ф "Гірше не бу�
де" (1)

13:15 Т/с "Хто у домі
господар?" (1)

13:50 Т/с "Моя пре�
красна няня" (1)

15:20 Х/ф "Артур і
помста Вурдала�
ка" (1)

17:15 Х/ф "Гарячі голо�
ви" (1)

19:00 Королева балу � 2
20:00 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)

21:20 Т/с "Реальні па�
цани" (2)

22:50 Х/ф "Великий
Стен" (2)

01:00 Дурнєв + 1
01:25 Х/ф "Баффі � ви�

нищувачка вампі�
рів" (2)

02:50 До світанку

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

ня
06:50 Анекдоти по�ук�

раїнськи
07:20 Дача
07:50 Твій рахунок
08:50 Дивитися всім!
09:55 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Максимум в 

Україні
13:30 Наша Russia
14:05 Х/ф "Недосяж�

ний"
16:00 Х/ф "І цілого світу

замало"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Помри, але

не зараз"
21:55 Х/ф "Снайпер�3" (2)
00:15 Наша Russia
00:55 Х/ф "Мамонт" (2)
02:30 Інтерактив. Тиж�

невик
02:45 Х/ф "Кохаю тебе,

чуваче" (2)
04:30 Світанок

06:00 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

07:05 Х/ф "Вас викли�
кає Таймир" (1)

08:55 "Сніданок з Юлі�
єю Висоцькою"

09:05 "Їмо вдома"
10:55 "Неймовірні істо�

рії кохання"
11:55 "Караоке на Май�

дані"
12:55 "Зіркове життя.

Повернені до
життя"

13:50 "Російські сенса�
ції. Як заповідали
кумири"

14:50 Х/ф "Пастка"
19:00 "Битва екстра�

сенсів"
20:00 Х/ф "Мільйонер" (1)
22:15 Х/ф "Канікули ко�

хання" (1)
00:20 "Неймовірні істо�

рії кохання"
01:20 Х/ф "Шукайте

жінку" (1)
03:55 Нічний ефір

05:35 Т/с "Останній
акорд"

06:20 Кліпси
06:40 Інтуїція
07:45 Церква Христова
08:00 Інтуїція
09:10 М/с "Качині істо�

рії"
09:45 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
10:10 Хто зверху?
12:05 Мачо не плачуть
12:55 Шури�амури
14:00 Світлі голови. Літ�

ні ігри
15:05 Скетч�шоу "Кра�

суні"
16:50 Х/ф "Перша дочка"
19:00 Х/ф "Сім'янин"
21:25 Х/ф "Кейт і Лео"

00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф "Воображарі�

ум доктора Пар�
наса" (2)

02:30 Т/с "Серцеїдки"
04:05 Зона ночі. Культу�

ра
04:10 Княгиня Ольга
04:20 Зона ночі
04:25 Богдан Хмель�

ницький

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Дон Кіхот"
09:00 М/ф "Пригоди

ведмедиків Гам�
мі"

10:00 Х/ф "Наречена з
того світу"

12:00 "Розкішне життя"
13:00 Х/ф "Сліпе щас�

тя"
17:00 "Секрети долі"
18:00 Х/ф "Я ненавиджу

день Святого Ва�
лентина"

19:55 Т/с "Корабель"
21:45 Т/с "Надприрод�

не" (2)
01:15 Т/с "Корабель"
02:35 "Нічне життя"

06:05 "Легенди бандит�
ського Києва"

07:00 Т/с "Йду тебе шу�
кати"

11:30 "Легенди карного
розшуку". Кара�
телі

12:00 "Агенти впливу"
12:45 Х/ф "Чудо" (1)
15:00 Т/с "Таємниці

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

ний" (3)
01:40 Х/ф "Кривавий

політ" (2)
03:25 "Речовий доказ"
04:20 "Агенти впливу"
05:15 "Уроки тітоньки

Сови"
05:35 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф "К�911" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрана
11:00 Т/c "Дорожній

патруль � 5" (1)
13:50 Т/c "Інтерни" (1)
16:00 Т/c "Дитина нав�

піл" (1)
17:50 Т/c "Гра" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/c "Гра" (1)
20:30 Т/c "Інтерни" (1)
23:30 Т/c "Час Волкова" (2)
02:00 Х/ф "До чого при�

зводять мрії" (2)
03:40 Події тижня
04:10 Т/c "Дорожній

патруль � 5" (1)
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У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1973 — Центральне телебачення СРСР
розпочало показ серіалу «Сімнадцять
миттєвостей весни» 

1979 — над Дніпродзержинськом зіткнулися
два літаки Ту�134. Загинуло 173 особи, серед
них основний склад узбецького футбольного
клубу «Пахтакор»

1999 — у штаті Канзас із програм державних
шкіл вилучені лекції з теорії еволюції Дарвіна 

2003 — українські війська введені в Ірак для
виконання миротворчої місії

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1992 — США, Канада й Мексика підписали угоду
про Північноамериканську зону вільної торгівлі
(найбільший у світі єдиний торговий простір) 

2000 — у Баренцовому морі затонув російський
атомний підводний човен «Курск». Усі члени
екіпажу загинули



Основні причини отруєнь:
• вживання отруйних грибів;
• неправильне приготування умовно

їстівних грибів;
• вживання старих або зіпсованих їс�

тівних грибів;
• вживання грибів, що мають двійників

або змінилися внаслідок мутації (навіть
білі гриби і підберезники мають своїх не�
безпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, блю�
вання, біль у животі, посилене потовиді�
лення, зниження артеріального тиску,
судоми, мимовільне сечовиділення,
проноси, розвиток симптомів серцево�
судинної недостатності.

Застерігаємо!
• Купуйте гриби тільки у відведених

для їх продажу місцях (магазинах, тепли�
цях, спеціалізованих кіосках). Особливо
уникайте стихійних ринків.

• Збирайте і купуйте тільки ті гриби,
про які вам відомо, що вони їстівні.

• Не збирайте гриби: 
� якщо не впевнені, що знаєте їх, яки�

ми б апетитними вони не здавалися;
� поблизу транспортних магістралей,

на промислових пустирях, колишніх
смітниках, в хімічно та радіаційно небез�
печних зонах;

� невідомі, особливо з циліндричною
ніжкою, у основі якої є потовщення
"бульба", оточене оболонкою;

� з ушкодженою ніжкою, старих,
в'ялих, червивих або ослизлих;

� ніколи не збирайте пластинчаті гри�
би � отруйні гриби маскуються під них;

� "печериці" ("шампіньйони"), у яких
пластинки нижньої поверхні капелюшка
гриба білого кольору.

• Не порівнюйте зібрані чи придбані
гриби із зображеннями в різних довідни�
ках � вони не завжди відповідають дій�
сності.

• Не куштуйте сирі гриби на смак.

• Ще раз перевір�
те вдома гриби, особли�
во ті, які збирали діти. Усі
сумнівні викидайте. Нижню части�
ну ніжки гриба, що забруднена грунтом
також викидайте. Гриби промийте, у мас�
люків та мокрух зніміть з капелюшка
слизьку плівку.

• Гриби підлягають кулінарній обробці
в день збирання, інакше в них утворю�
ється так звана трупна отрута.

• При обробці прокип'ятіть гриби 7�10
хвилин у воді, після чого відвар злийте.
Лише тоді гриби можна варити або сма�
жити.

• Обов'язково вимочіть або відваріть
умовно їстівні гриби, які використовують
для соління (грузді, вовнянки та інші),
котрі містять молочний сік. Тим самим
позбудетеся гірких речовин, які уража�
ють слизову оболонку шлунка. 

• Не пригощайте ні в якому разі гриба�
ми дітей, літніх людей та вагітних жінок.

• Гриби (зеленушка, синяк�дубовик,
та деякі інші) містять отруйні речовини,
які у шлунку не розчиняються. У взаємо�
дії із алкоголем отрута розчиняється та
викликає бурхливе отруєння.

• Значна кількість грибів, які досі вва�
жались їстівними, містять мікродози от�
руйних речовин. Якщо вживати їх декіль�
ка днів підряд � також може статись отру�
єння.

• Суворо дотримуйтеся правил кон�
сервування грибів. Неправильно приго�
товлені консервовані гриби можуть вик�
ликати дуже важке захворювання � боту�
лізм. Гриби, які довго зберігалися,
обов'язково прокип'ятіть 10�15 хвилин. 

УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте та�
ким помилковим тлумаченням: 

• "Усі їстівні гриби мають приємний
смак".

• "Отруйні гриби мають неприємний
запах, а їстівні � приємний".

• "Усі молоді гриби їстівні".
• "Личинки комах, черви й равлики не

чіпають отруйних грибів".
• "Опущена у відвар грибів срібна лож�

ка або срібна монета чорніє, якщо в кас�

трулі є отруйні гриби".
• "Цибуля або часник стають бу�

рими, якщо варити їх разом з гри�
бами, серед яких є отруйні".

• "Отрута з грибів видаляється
після кип'ятіння протягом кількох
годин".

• "Сушка, засолювання, марину�
вання, теплова кулінарна обробка
знешкоджують отруту в грибах".

Первинні ознаки отруєння (ну�
дота, блювання, біль у животі, про�
нос) з’являються через 1�4 години

після вживання грибів, залежно від виду
гриба, віку та стану здоров'я потерпіло�
го, кількості з’їдених грибів.

Біль та напади нудоти повторюються
декілька разів через 6�48 годин, а
смерть настає через 5�10 днів після от�
руєння.

Перша допомога при отруєнні гри%
бами.

1. Викличте "Швидку медичну допо�
могу".

2. Одночасно, не очікуючи її прибуття,
негайно промийте шлунок: випийте 5�6
склянок кип'яченої води або блідо�роже�
вого розчину марганцівки; натисніть
пальцями на корінь язика, щоб виклика�
ти блювання; прийміть активоване вугіл�
ля (4�5 пігулок), коли промивні води ста�
нуть чистими.

3. Після надання первинної допомоги:
дайте потерпілому випити міцний чай,
каву, або злегка підсолену воду, відновіть
тим самим водно�сольовий баланс; пок�
ладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки
для полегшення його стану.

4. З'ясуйте, хто вживав гриби разом із
постраждалим, проведіть профілактичні
заходи.

Забороняється:
Вживати будь�які ліки та їжу, а надто

алкогольні напої та молоко � це може
прискорити всмоктування токсинів гри�
бів у кишечнику.

Займатися будь�якими іншими вида�
ми самолікування.

Запам’ятайте: Отруєння грибами
дуже важко піддається лікуванню.
Наполегливо радимо всім: не зби%
райте та не їжте гриби зовсім. Без
грибів можна прожити.

Начальник 11%ПДПЧ м. Боярка 
капітан служби цивільного захисту

М. О. Осипенко

Улітку частішають випадки
харчових отруєнь. Часто їх

спричинює спека % через неї
їжа швидко псується. Саме

тому в цей період зростає
рівень захворюваності на
гострі кишкові інфекції. 

Продукти харчування
швидко псуються, якщо по�
рушуються правила їх збері�
гання. Найчастіше випадки

зараження пов'язані з недостатньою санітарною
культурою населення. Іноді люди вживають продук�
ти, що швидко псуються, які тривалий час зберіга�
лися в домашніх умовах з порушенням темпера�
турного режиму. Велике значення має вода. Не
варто пити воду з невідомих джерел.

Тож, шановні споживачі, для того, щоб не зіпсува�
ти собі літній відпочинок, дотримуйтеся елементар�
них правил.

1. Не купуйте продукти харчування на стихійних
ринках � за безпеку цієї продукції ніхто не відпові�
дає, на відміну від магазинів, де намагаються дот�
римуватись правил зберігання продуктів. Якщо ви
купуєте продукти на ринку і у вас виникають сумні�
ви щодо їх якості, вимагайте у продавців докумен�
ти, які підтверджують їхню придатність.

2. Купуючи продукти, що швидко псуються,
обов'язково звертайте увагу на термін їхньої при�
датності.

3. Не купуйте баштанні культури (кавуни, дині) в
розрізаному вигляді.

4. Продукти для маленьких дітей купуйте щодня
на один прийом.

5. Не вживайте сиру воду з водопроводу та "ви�
падкових" джерел, використовуйте для пиття тільки
кип'ячену або бутильовану воду. 

6. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. 
Якщо виявили прострочену продукцію, яка реалі�

зується з порушенням правил торгівлі, звертайтеся
до Держспоживінспекції України та її територіаль�
них органів.

ВВВВааааррррттттоооо    ззззннннааааттттииии ¡ÓˇÍ‡
������������������������ 999928 липня 2012 року

- ��	��%����	�	 ������	 �������	

����� �� ���	������� ������ ���	#�� �����
	�� ��������� ��’����� �	���� ������

РОЗЦІНКИ НА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ

МАТЕРІАЛІВ 
У ГАЗЕТІ “БОЯРКА%ІНФОРМ”

1. Рекламні оголошення

Оголошення звичайне (до 20 слів) 50 грн

(до 50 слів) 70 грн

Оголошення у рамці без фото  50*70 мм 140 грн

Оголошення у рамці з фото  70*90 мм 252 грн

2. Рекламні статті

Сторінка 360*260 мм 4032 грн

1/2 сторінки 180*260 мм 2016 грн

1/4 сторінки 180*130 мм 1008 грн

1/16 сторінки 90*65 мм 400 грн

1/32 сторінки 45*65 мм 125 грн

Вартість 1 кв.см газетної площі для
розміщення реклами шрифтомбільше 12

кегля, композицій, графіки
4 грн

Підписаний Президентом Закон
України "Про внесення змін до Подат�
кового кодексу України щодо удоскона�
лення деяких податкових норм" від 24
травня 2012 р. № 4834�VI значно полег�
шить діяльність суб'єктів малого та се�
реднього бізнесу.

Зокрема, цим законом вносяться
зміни до Податкового Кодексу, в ре�
зультаті яких платник єдиного податку
отримує змогу змінювати ставку опо�
даткування "на пониження", тоді як в
первинному варіанті спрощеної систе�
ми дозволявся тільки перехід до вищої
категорії.

Крім того, адаптаційний період для
підприємців подовжено до кінця 2012
року. До платників єдиного податку не
застосовуватимуть жодних штрафних

санкцій. Податкова служба рекомендує
платникам використати цей час для
глибинного вивчення особливостей
спрощеної системи оподаткування,
аби і в майбутньому до них не було пре�
тензій.

Нарешті, згідно з прийнятими зміна�
ми, добровільна реєстрація платником
ПДВ більше не передбачає дотримання
спеціальних умов щодо розміру статут�
ного капіталу або вартості активів у роз�
мірі 300 тис. грн, необхідність здійснен�
ня поставки товарів/послуг платниками
ПДВ протягом 12 календарних місяців в
обсягах не менше 50 % від оподаткову�
ваних операцій. Крім того, скорочено
терміни видачі свідоцтва платника ПДВ
з 10 до 5 календарних днів.

Нові процесуальні норми дещо

зменшують повноваження ДПСУ під
час проведення перевірок. Наприклад,
згідно зі змінами до законодавства, за�
уваження до акта перевірки платник по�
датків може подати до податкової
інспекції за місцем своєї реєстрації, не�
залежно від того, яка податкова його
перевіряла. Ця ж податкова і буде реа�
гувати на зауваження платника. Ця нор�
ма спрощує процедуру оскарження ак�
та перевірки, а також скорочує час,
який на неї витрачає платник.

Зміни, внесені в Податковий кодекс
України, набирають чинності з 1 липня
2012 року.

Начальник ДПІ у Києво�Святошин�
ському районі Олександр Юрійович Ба�
занов так прокоментував зміни перед�
бачені Законом № 4834�VІ:

� Вони спрямовані на полегшення ді�
яльності суб'єктів малого та середнього
бізнесу, адже в ньому введено норми,
які значно спрощують процедури адмі�
ністрування податків і прибирають бю�
рократичні перешкоди для підприєм�
ців.

Начальник податкової інспекції звер�
нув увагу на те, що з 1 липня 2012 року
розширено перелік видів діяльності, що
можуть здійснюватися платниками по�
датків, які працюють за спрощеною
системою оподаткування, а саме по�
вернуто можливість суб'єктам, які здій�
снюють діяльність з виробництва,
постачання, продажу ювелірних та по�
бутових виробів з дорогоцінних металів
і каміння, а також підприємцям, які зай�
маються кур'єрською доставкою. 

Також цим Законом дозволено плат�
никам єдиного податку змінювати став�
ку оподаткування "на пониження". 

Законом удосконалено положення
Кодексу щодо екологічного податку,
плати за землю, фіксованого сільсько�
господарського податку, а також збору
за спеціальне використання води,
спрощено обчислення ПДВ за операці�
ями у туристичній галузі, уточнено пра�
вила оподаткування податком на при�
буток підприємств при постачанні
енергоносіїв населенню, яке сплачує
вартість тарифу за регульованою ціною
тощо.

Сектор взаємодії із засобами 
масової інформації та громадськістю

Державної податкової інспекції 
у Києво%Святошинському районі

���	�� �����	�	�

Нещодавно у Боярці відкрився но�

вий медичний центр "Клиника Чело�

век". Це перший у нашому місті при�

ватний лікувальний заклад, де, за

словами адміністрації, використову�

ються виключно безпечні та сучасні

безопераційні методи лікування.

Звісно, це можливо лише за умови

наявності найсучаснішого медичного

обладнання. Саме таке � від світових

виробників � застосовується у клініці.

Тут відвідувачам пропонують пов�

ний комплекс послуг: від обстеження

до лікування. Причому охоплюють

значний спектр захворювань в галу�

зях урології, проктології, гінекології,

онкології, ендокринології. Сімейний

лікар надасть кваліфіковану допомо�

гу і дорослим, і маленьким членам

родини. 

Урологи клініки прийдуть на допо�

могу при вирішенні усіх делікатних

проблем, які можуть хвилювати чоло�

віків. Гінекологи та ендокринологи

допоможуть жінкам у діагностиці та

лікуванні гормональних порушень,

запальних процесів, ерозій, безплід�

дя тощо.

Лікарі�проктологи використовують

малоінвазивні методи лікування ге�

морою, тріщин прямої кишки. 

Правильність постановки діагнозу

забезпечує використання ультразву�

кової діагностики та лабораторні

дослідження.

"Кваліфікована допомога в рамках

одного закладу" � такий девіз медич�

ного центру "Клиника Человек". 

З нагоди відкриття закладу для

відвідувачів діють акційні ціни.

Тож не баріться з вирішенням

проблем вашого здоров'ям та

зверніться за кваліфікованою до?

помогою до лікарів "Клиники Че?

ловек".

�����
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Гриби % це смач%
ний і корисний дарунок
лісу. Але водночас вони
є небезпечним продук%
том харчування, який
може призвести до от%
руєння, а іноді й смерті.
Отруєння організму вик%
ликають токсини, алка%
лоїди та сполучення
важких металів, які міс%
тяться в грибах. Прикро,
що багато людей вис%
новки робить лише на
основі свого гіркого дос%
віду.
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Івану Олександровичу Богданенку
90 років!

Іван Олександрович Богданенко � вчений бджоляр�тварин�
ник, ветеран Великої Вітчизняної війни, ветеран праці. Був по�

ранений, захищаючи Крим. У житті завжди є чесним і
скромним трудівником�християнином. Нещодавно він
відсвяткував знаменну дату. Івану Олександровичу ви�
повнилося 90 років. А будиночку, в якому він проживає, �
120! Та обидва вони виглядають молодше. І хоч старість
має свої сумні закони, проте знаходитись у затишному,
доглянутому маєтку пана Богданенка дуже приємно.
Величезні кущі кизилу біля самого порогу, що рясніють
плодами та гудіння бджіл у літньому саду викликають

якийсь душевний трепет... І хочеться пізнати підвладне
суворому ритму життя цих дивовижних істот та життя,

ще більш суворе, людини, яка постійно з ними ось уже майже вісімдесят років.
Така творча діяльність завжди сприяла раціональному використанню Іваном
Олександровичем свого часу. Тож життя господаря завжди було ритмічним і ці�
леспрямованим. Праця з бджолами давала як моральне задоволення, так і ма�
теріальний стимул, розширювала сферу знань та інтересів, зміцнювала здо�
ров'я. 

Першим його вчителем був батько, який теж був бджолярем. Свого часу
Іван Олександрович закінчив аграрний технікум з відзнакою та сільськогоспо�
дарську академію. "Наше покоління так ділить своє життя: до і після війни, �
розповідає ветеран. � До війни на відмінно, з похвальною грамотою, закінчив
курси опорного пункту бджільництва, організував у колгоспі великий комплекс
пасіки, де і працював до 1939 року. Мав багато подяк, здобув кваліфікацію ви�
щого зоотехніка. Після закінчення 7�ми класів восьмирічної школи та курсів, як
став працювати… так до 70�ти років і працював бджолярем, з перервою, стро�
ком у війну. За дипломом я вчений бджоляр�тваринник. Доводилося й за коро�
вами доглядати. Ніякої роботи не цурався, як би важко не було". 

Так, турбуючись про щастя інших, він знайшов і своє власне. Ця беззапереч�
на істина, яку озвучив мудрий Платон, знайшла своє віддзеркалення у житті
нашого земляка�боярчанина. 

Тож побажаємо шановному Івану Олександровичу здоров'я та довгих років
життя. І нехай ще багато літ для нього рясно цвітуть сади, буяють квітучі луки,
над якими весело і завзято гудуть бджоли, і нехай більше буде духмяного цілю�
щого меду на кожнім столі. А бджолярі нехай ніколи не старіють!

Валентина СІРОДАН 

БЕРЕЖІМО ЦІ ДНІ ЗОЛОТІ

(Продовження. 
Початок у № 13—15)

26 липня 1942 року на Україн�
ському стадіоні команда "Рух"
програла з рахунком 1:2 збірній
команді німецьких протиповітря�
них частин "Flakelf", зібраної з
солдат і офіцерів ППО (зенітни�
ків), а також пілотів та механіків
київського аеродрому. Газети
писали, що це була найкраща
футбольна команда окупаційної
армії, вона здобула багато пере�
мог, і, аби назватися "непере�
можною", їй необхідно було зус�
трітися з київською командою
"Старт". Напередодні зустрічі 6
серпня 1942 року газета "Нове
українське слово" сповіщала:
"Сьогодні на стадіоні "Зеніт" від�
будеться цікава зустріч двох кра�
щих футбольних команд: німець�
ких частин "Flakelf" і хлібного за�
воду "Старт", котрі не мають
жодної поразки у своїх виступах.
Німецька команда "Flakelf" бага�
то разів зустрічалася з гарнізон�
ними частинами, а також з ко�
мандою київського спортивного
товариства "Рух" і кожного разу
перемагала, показуючи високий
клас гри гарних і потужних майс�
трів футболу". Рахунок 5:1 на ко�
ристь українців газета "Нове ук�
раїнське слово" не коментувала і
взагалі звіту про цю футбольну
зустріч не оприлюднила. Та роз�
голос пішов по місту неабиякий:
наші фашистів б'ють, та ще й як
б'ють! Наступного дня німці за�
жадали матчу�реваншу, причому
терміново � 9 серпня, через три
дні після попередньої гри. Ні�
мецьким керівникам після не�
гайних наполегливих пошуків у
окупаційних військах таки вдало�
ся віднайти, ким підсилити ко�
манду. І тепер, не даючи україн�
цям відновитися після важкої
гри, вони наполягали на термі�
новому матчі. Більшість стартів�
ців готові були відмовитися від
гри, адже відновитися при не�
достатньому харчуванні та вис�
нажливій роботі за такий корот�
кий термін просто неможливо,
до того ж резерву всього три
гравці, значить доведеться гра�
ти тим самим складом, що й в
попередньому матчі. Всі погля�
нули на авторитетного Миколу

Трусевича: "Треба грати. Німці
зібрали найсильніший склад з
усього східного фронту. Вони
впевнені у своїй перемозі. До
цього матчу буде прикута велика
увага як гітлерівців, так і киян. Ми
зобов’язані подарувати їм від�
чуття духу перемоги. Це буде ви�
рішальний двобій. Ми повинні не
просто зіграти, а переконливо
виграти цей поєдинок". Капітан
команди М. Свиридовський до�
дав: "Прошу до цього матчу пос�
тавитися з повною відповідаль�
ністю. Протягом цих двох днів,
що залишилися до зустрічі, на
роботі особливо не напружува�
тися, більше відпочивати. Голов�
не � не боятися і посилене харчу�
вання. Рекомендую добре вис�
патися напередодні гри". Того ж
дня по місту з’явилися афіші про
футбольну зустріч 9 серпня на
стадіоні "Зеніт" команд "Старт" і
"Flakelf" . Склад "Старту" згідно
афіші був той самий, що й у по�
передній зустрічі: Микола Трусе�
вич, Олексій Клименко, Михайло
Свиридовський, Василь Суха�
рєв, Володимир Балакін, Лев
Гундарєв, Макар Гончаренко,
Юрій Чернега, Павло Комаров,
Микола Коротких, Михайло Пу�
тістін, Михайло Мельник, Георгій
Тимофеєв, Федір Тютчев. Газета
"Нове українське слово" теж по�
відомляла: "Сьогодні на стадіоні
"Зеніт" о 5�й годині вечора відбу�
деться повторна товариська
зустріч кращих футбольних ко�
манд міста "Flakelf" і хлібозаводу
№ 1 "Старт". На цей матч прий�
шло багато киян та німецьких во�

яків. Стадіон був
ущерть пере�
п о в н е н и й .
Особливо бага�
то було молоді.
Атмосфера на
трибунах із кож�
ною хвилиною
напружувалася.
Футбольні прис�
трасті вибухали
з домішками во�
рожнечі. Про�
тистояння своїх і
чужих, а на фоні
підсвідомості �
Червоної Армії і
Вермахту. Німці
прибули на автобусі, котрий
правив їм за роздягальню. Ко�
манду супроводжували лікар,
масажисти, дівчата�німкені. Під�
тримати своїх футболістів приї�
хав німецький генерал. Він щед�
ро пригощав їх шоколадом,
апельсинами та іншими смачни�
ми наїдками. Святковий настрій,
безтурботний дівочий сміх,
зверхні, принижуючі дотепи сто�
совно українських футболістів
підкреслювали впевненість нім�
ців у перемозі. Поодинці та гру�
пами по кілька чоловік сходили�
ся футболісти "Старту". Згадує
О. Ясинський: "За парканом
праворуч розташовувалася роз�
дягальня, двері котрої були про�
чинені, і я зайшов у приміщення.
В кімнаті Микола Трусевич одя�
гав светра. Клименко сидів уже у
формі, повільно жував хліб, від�
ламуючи маленькі шматочки.
Ще один, котрого я не знав,

шнурував бутси. Тої миті
зайшов офіцер і прогнав
мене з роздягальні…". В
багатьох версіях цього ві�
зиту німецький офіцер
пропонував українцям
програти. Взагалі, ходили
чутки, що тиск був на
обидві сторони: німців � на
фронт, українців � у Німеч�
чину. Ось як пізніше згаду�
вав цей епізод Макар Гон�
чаренко: "Перед матчем
до нас у роздягальню заві�

тав офіцер в
е с е с і в с ь к і й
формі і чистою
р о с і й с ь к о ю
мовою чемно
відрекоменду�
вався: "Я суд�
дя сьогодніш�
ньої  футболь�
ної зустрічі. Я
знаю, що ви
дуже гарна ко�
манда. Прошу
дотримувати�
ся правил, а на
початку гри
привітати су�
перників на
наш лад". Ми
також чемно
промовчали,
киваючи голо�
вами, та звісно

ж ніхто кричати "Хайль Гітлер" не
збирався. Форма у нас була, як у
збірної СРСР � червоні майки та
гетри, білі труси. Розмови про
те, що форму ми підготували
спеціально до поєдинку, � брех�
ня. Просто, яку Трусевич роздо�
був з самого початку, в ній зав�
жди й виступали, іншої не було.
Ніхто з німецьких офіцерів перед
матчем не змушував нас грати в
піддавки". Із спогадів очевидців і
учасників матчу виходить � якщо
хтось і радив не вигравати у нім�
ців, то це були свої, знайомі та
вболівальники. Вони радили "не
дратувати гусей", краще, мов�
ляв, пробити м'яч повз ворота,
ніж за гол розплачуватися своїм
життям.

(Далі буде)

Віталій Приймаченко, 
голова ГО "Боярське 

Мистецьке Братство"

Калінінський фронт (генерал%полковник 
І. С. Конєв), Західний фронт (генерал армії 
Г. К. Жуков).

Перша Ржевсько%Сичівська стратегічна нас%
тупальна операція (30 липня % 1 жовтня). Мета:
Розгром німецької 9�ї армії (генерал�полковник 
В. Модель) групи армій "Центр" (командуючий ге�
нерал�фельдмаршал Г. фон Клюге). Вперше плану�
валося у великих масштабах реалізувати ідеї "арти�
лерійського наступу".

Наступ Калінінського фронту. 30 липня 1942
року почався наступ 30�ї (генерал�лейтенант Д. Ле�
люшенко) та 29�ї (генерал�майор В. Швецов) армій.
Цього дня почалися сильні зливи, котрі вкрай уск�
ладнили дії Радянських військ. На кінець першого
дня наступу війська 30�ї армії прорвали оборону по
фронту у 9 км глибиною 6�7 км. Успіхи 29�ї армії були
більш скромними. До Ржева залишалося 6 км. Їх по�
долання розтяглося аж на місяць. 7�9 серпня 30�а
армія провела перегрупування військ і 10 серпня по�
чала новий наступ. Дивізії просувалися 1�2 км на до�
бу, дорогою ціною відвойовуючи кожний метр землі.
Більше 10 днів пішло на взяття Полуніно.

Наступ Західного фронту. 4�го серпня почався
наступ 20�ї армії (генерал�лейтенант М. А. Рейтер)
в районі Погорілого Городища. За два дні війська
просунулися на 30 км по фронту у 18 км. Німецька
16 піхотна дивізія була розбита. Невдала спроба ні�
мецьких з'єднань великими силами контратакувати
завершилася 10 серпня переходом до оборони.
Зустрічні бої на рубежі річок Вазуза і Гжать в районі
Карманово зірвали темп наступу Радянських
військ. 

Сталінградський фронт (генерал%лейтенант
В. Гордов). 1 серпня німецькі війська захопили  се�
ло Ремонтне, 2 серпня � місто Котельниково. 3 сер�
пня передові частини 4�ї німецької танкової армії
вийшли на річку Аксай і розвинули наступ на Абга�
нерово та Плодовите. Прорив оборони 51 армії
створив важку обстановку для 64�ї армії. 5 серпня
Сталінградський фронт поділено на Південно�Схід�
ний і Сталінградський фронти. 6 серпня на Півден�
но�Східному фронті зупинено просування німець�
ких військ. 8 серпня 16�а та 24�а танкові дивізії Пау�
люса на заході від Калача�на�Дону оточили 6 диві�
зій 62�ї армії. 10 серпня завдяки значним втратам
німецька 4�а танкова армія перейшла до оборони.
11 серпня 64�а армія відійшла за річку Мишкову. 

Північно%Кавказький фронт (маршал С. Бу%
дьонний). 2 серпня німці продовжують наступ на
Сальськ. 5 серпня Радянські війська залишили міс�
то Ворошиловськ (Ставрополь). 6 серпня почалася
Армавіро�Майкопська оборонна операція. Части�
ни1�ї танкової армії Клейста форсували річку Ку�
бань і захопили Армавір. 9 серпня залишене місто
Краснодар. 17 серпня завершилася Армавіро�
Майкопська операція. Наступ 1�ї танкової і 17�ї по�
льової німецьких армій було зупинено.

 Хроніка Великої Вітчизняної війни.

ВІЙНА ТА ФУТБОЛ: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ минулеСпортивне

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
Днями свій день народження відсвяткувала 

Наталія Петрівна Гапонюк,
викладач, голова профспілкового комітету Боярського коледжу

екології і природних ресурсів.

Щиро зичимо ювілярці довгих та щасливих років життя, добробуту та
злагоди. Нехай буде багатим на радісні миті Ваше життя. Професійних
Вам здобутків та творчого натхнення. 

З повагою, колеги та друзі

Цими днями відсвяткував 
свій 75@річний ювілей

голова громадської організації 
"Боярське Мистецьке Братство", 

поет та один із авторів 
численних публікацій у газеті "Боярка%інформ" 

Віталій Григорович Приймаченко.

Щиро вітаємо Вас, 
дорогий ювіляре,

з днем народження
та зичимо козацького здо?
ров’я, потужного натхнен?
ня, оптимізму та довголіт?
тя.

Нехай Ваш молодечий
запал ще довго служить
рідному місту та громаді.

Нових Вам вершин та
звершень!

З глибокою повагою, 
колектив редакції 

газети "Боярка%інформ",
митці % члени "Боярського 

Мистецького Братства", 
колектив Боярського краєзнавчого музею,

друзі, колеги та шанувальники

Вітаємо з днем народження 
голову Боярської міської організації інвалідів
війни, Збройних Сил та учасників бойових дій 

Володимира Андрійовича Нурищенка!
Дорогий 

Володимире 
Андрійовичу!

Доля щедро обда%
рувала Вас красою,
мудрістю, мужністю,
благородством та ін%
шими чеснотами. Ва%
ша життєва актив%
ність і досі залиша%
ється взірцем для мо%
лодих поколінь.

Вашого сердечного
тепла вистачає не ли%

ше на численних дітей
та онуків, а й на усіх чле%

нів організації, яку Ви очолюєте.
Нехай Господь поверне Вам сторицею

усю любов, якою Ви поділилися зі світом, і
подарує ще многії та благії літа!

З повагою, 
друзі, колеги 

та колектив редакції газети "Боярка%інформ"

70 років тому

рубрикаВітальна

11110000
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Суші, піца, пікантні та тради�
ційні салати, рибні та м'ясні стра�
ви � все це вам з любов'ю приго�
тують кухарі "ЛЕО�кафе". Оціни�
ти їхню майстерність ви можете у
затишній залі чи на відкритому
майданчику. Крім того, заклад
пропонує послугу доставки їжі.
Затишна та прохолодна зала
"ЛЕО" може одночасно прийняти
до 70 осіб. Та, як розповіла адмі�
ністратор закладу Анна, тут пла�

нується окрема зала і для неве�
ликих компаній.   

Безумовно, поява в місті тако�
го кафе допоможе шанувальни�
кам міських закладів зробити
своє життя смачнішим та приєм�
нішим. До того ж різноманітні ак�
ції, які пропонують відвідувачам
"ЛЕО", також приємно пораду�
ють шанувальників кафе.
Наприклад, зібравши 10 жетонів
при замовленні піци, 11�ту мож�

на отримати в подарунок. А ще
ви отримуєте в подарунок піцу,
якщо одразу замовляєте суші на
суму понад 140 грн. Та ті, хто вже
не один раз відвідував заклад,
запевняють, що це далеко не
єдині приємні сюрпризи, які че�
кають на затятих гурманів. Зреш�
тою, краще один раз скуштувати,
ніж сім разів почути. 

Анастасія Береговенко, 
Ганна Вінниченко

Ініціатором цієї події, приуро�
ченої до 110�ї річниці від дня на�
родження поета, став голова
Всеукраїнської творчої спілки
"Конгрес літераторів України ",
президент творчого об'єднання
"Боярські майстри" Олександр
Корж.

Зокрема, Олександр Іванович
розповів, що світ побачили три
збірки поезій Ігоря Юркова. Пер�
ша видана в Санкт�Петербурзі,
друга � в Москві, третя � вірші
Юркова в перекладах україн�
ською нашої конгресменки, уні�
кальної поетеси та літератора
Валерії Богуславської. 

� Цього року, до 110�ї річниці,
видано майже всю підбірку вір�
шів Юркова, які збереглися, �
продовжує пан Олександр. � Це
зробив Інститут всесвітньої ро�
сійської літератури, Пушкінський
дім, Санкт�Петербург. Та, на
жаль, більша частина творчості
Юркова втрачена. І, незважаючи
на те, що із 30 списаних ним тов�
стих зошитів збереглося лише 2
чи 3, все це залишилося для нас,
для наших нащадків. 

Відтак завдяки Олександру
Івановичу всі присутні мали мож�
ливість познайомитися не лише
з трагічною долею поета, яка ду�
же подібна до долі Михайла Лер�
монтова, а й з його поезією, яка
звучала у виступах практично
всіх, хто підходив того дня до
мікрофона. Особливо багато
віршів прозвучало у виконанні
поета, барда, художника Андрія
Ткаченка. 

…Квіти від Боярської міської
ради та боярської громади до
меморіальної дошки  пам'яті Іго�
ря Юркова покладають голова
громадської організації "Бояр�
ське Мистецьке Братство" Віта�
лій Приймаченко та лауреат
Премії ім. В. Самійленка Бояр�
ської міської ради, член Націо�

нальної спіл�
ки письмен�
ників України
Тетяна Зуб�
кова.

До присут�
ніх зверта�
ється заступ�
ник голови
Б о я р с ь к о ї
міської ради
Валерій Ду�
бовецький: 

� Сьогодні
тут зібралися
ті, хто хоче
долучитися
до прекрас�
ного, хто зна�
йомий чи хо�
че познайо�
митися з
життям та творчістю людини,
яка прожила всього 27 років, та
про яку через 110 років згаду�
ють і пам'ятають не лише в Укра�
їні, а й далеко за її межами…
Сподіваюся, що в найближчому
майбутньому, можливо навіть з
вересня, ми зможемо провести
творчий рейд школами міста,
щоб ознайомити підростаюче
покоління з Бояркою літератур�
ною. 

Звучали того дня і спогади, які
в родинах наших земляків пере�
даються від покоління до поко�
ління… Зокрема, Марія Іванівна
Кириленко � донька українського
поета�шістдесятника, дисиден�
та радянських часів Івана Юхи�
мовича Коваленка � розповіла
про особисте знайомство її ро�
дини з Ігорем Юрковим.

� Зараз я представляю ту ро�
дину, яка була пов'язана з Юрко�
вим надзвичайно романтичними
стосунками. Моя мама була рід�
ною сестрою тієї Люсі Пустосмє�
хової � найбільшого кохання Іго�
ря Юркова, яке він оспівав у сво�
їй поезії. Ця історія дійсно ро�

мантична. Тому що це перепле�
тіння доль було якимсь містич�
нім: обидві сестри кохали поетів,
і чомусь саме Боярка, до якої во�
ни не мали ніякого відношення,
звела долю цих двох чернігів�
ських сестричок. 

Замість післямови
Найурочистіша мить заходу…

Білої запони на меморіальній
дошці торкаються руки тих, для
кого ще однією місією вже давно
стало повернення боярчанам їх�
ньої пам'яті: Валерія Дубовець�
кого, Олександра Коржа та Марії
Кириленко… М'якими хвилями
спадає тканина � немов сніг за�
буття � і, майнувши в сонячному
промінні легким лебединим кри�
лом надії, яка стала реальністю,
відкриває викарбуване на камені
таке юне, але таке стражденне й
сповнене отієї одвічної мудрості
й чистоти обличчя Ігоря Юркова:
останнього поета "срібного ві�
ку".

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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4 серпня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13%30 "У пошуках Жу" (мультфільм)

15%10 "Рухай час!" (мультфільм)

17%00 "Гнів Титанів" (фентезі)

19%00 "Вуличні танці%2" (мелодрама) 

21%00 
"Ларго Вінч%2: Заколот у Бірмі"

(пригодницький фільм)

6 серпня % вихідний день

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

Що? Де? Коли?

Час Назва

13%30 "Лоракс" (мультфільм) 

15%10 "Рухай час!" (мультфільм)

17%00
"Мандри%2: Таємничий острів"

(фентезі)

19%00 "Ведмідь Йогі" (комедія)

21%00 "Вуличні танці%2" (мелодрама)

5 серпня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

УСІ СПІВОЧІ ТАЛАНТИ БОЯРКИ! УВАГА! 
26 СЕРПНЯ ТА 2 Й 9 ВЕРЕСНЯ

У МІСТІ ВІДБУДЕТЬСЯ 

"КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ".
ФІНАЛ СПІВОЧОГО МАРАФОНУ ПРОЙДЕ 
НА ДЕНЬ МІСТА, 15 ВЕРЕСНЯ. 

Тож для всіх, хто зацікавився проектом та

бажає взяти в ньому участь, повідомляємо

місце та час проведення відбіркових турів: 

26.08.2012 % початок об 11 годині, на майдані біля 

будинку урочистих подій;

02.09.2012 % початок об 11 годині, на майдані біля 

будинку урочистих подій;

09.09.2012 % початок об 11 годині, біля 

будинку культури (історична частина міста). 

Телефон координатора проекту: 

097-755-30-92
ЗА ПІДТРИМКИ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інгредієнти
150�200 г солоної форе�

лі або сьомги, 150 г ніж�
ного сиру, наприклад,
"Адигейського", 80 г су�
міші різних салатів, 
3 огірки середнього роз�
міру, 1 невеликий лимон, 
3�4 ст. ложки олії за смаком, су�
міш сухих італійських трав, сіль,
перець. 

Спосіб приготування
Салатне листя ретельно по�

мийте і обсушіть, покладіть в са�
латницю. Наріжте рибу тонкими
скибочками. Сік лимона змішайте
з олією, приправте сіллю, перцем

і сухими травами. Поло�
виною суміші полий�
те нарізану рибу,
гарненько перемі�
шайте і залиште хви�
лини на десять. Очи�

щені огірки наріжте
тонкими часточками,

додайте до салату. Сир на�
ріжте кубиками або просто нала�
майте виделкою на шматочки, до�
дайте до салату. Полийте салат
сумішшю, що залишилася, пере�
мішайте. Покладіть в салатницю
підготовлену рибу, злегка змі�
шайте, щоб не пошкодити рибу.
Розкладіть салат по тарілках і по�
давайте до столу.

������ 	�	�
номераРецепт 

Недарма нове кафе
міста обрало своєю
емблемою саме лева.
Адже тут, за словами
Анни % адміністратора
закладу % можна втаму%
вати навіть звірячий
апетит. Суто авторська
кухня може стати най%
кращим подарунком до
свята або чудовим до%
повненням романтичної
вечері. До речі, вже са%
ма атмосфера закладу
та його інтер'єр створю%
ють романтичний настрій, який допов%
нює спокійна музика. Саме в "ЛЕО"
можна відчути столичний рівень
обслуговування, привітні офіціанти
порадять вам страви до смаку. І го%
ловне, кухарі закладу докладуть
максимальних зусиль, аби задоволь%
нити найвимогливішого гурмана. 

містаЗаклади 

1 стор.



Початок серпня буде спекотним, але поде�

куди дощовим. З третього по п'яте серпня вно�

чі температура коливатиметься від +21 до +22.

А ось вдень повітря прогріється до +28...+29,

очікується невеликий дощ. 

6 та 7 серпня показники термометра попов�

зуть угору: вдень очікуємо +33...+34, а вночі �

+21...+23. Небо буде ясним як вдень, так і вно�

чі. А ось 8 та 9 серпня, якщо вірити прогнозам

синоптиків, очікуємо життєдайні серпневі гро�

зи. Протягом двох днів дощитиме. Температу�

ра повітря вночі коливатиметься від +18 до

+20, вдень � від +28 до +31. Наступні два дні бу�

дуть ясними, але температура повітря дещо

знизиться. Вдень вона сягатиме позначки +28,

а вночі � +16.

¡ÓˇÍ‡
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ОВЕН
Гороскоп Овна не прогнозує якихось серйоз�
них, глобальних змін у вашій діяльності. Нав�
ряд чи ви зробите стрімкий кар'єрний ривок,
але і падінь теж не передбачається. Намагай�
теся проводити разом із вашим обранцем
більше часу, виявляйте ніжність одне до одно�
го, саме в цей період вам необхідно зміцнити
свої стосунки. 

ТІЛЕЦЬ
Гороскоп здоров'я не радить Тільцям експе�
риментувати з різними екзотичними дієтами.
Те, що підходить іншим, може зашкодити вам.
А ось заняття спортом � це прекрасне засто�
сування вашої невичерпній енергії. У серпні
скоріш за все з'являться додаткові джерела
доходу, а разом з ними й ідеї, куди витратити
гроші.

БЛИЗНЮКИ
У першій половині серпня Близнюків чекає ба�
гато поїздок і зустрічей. А отже, будуть і  вит�
рати. Не намагайтеся поліпшити фінансове
становище за допомогою авантюр. Зараз ва�
ша товариськість, а частенько й балакучість,
можуть зіграти поганий жарт. Ви ризикуєте
невчасно або не з тими людьми обговорити
свої плани. Тому краще свої ідеї залишити при
собі.

РАК
У тих Раків, які працюють на державній службі,
зміцняться позиції. Ваша цілеспрямованість
дасть позитивні результати. Загалом Ракам
не доведеться скаржитися і на своє здоров'я.
На початку місяця покращиться енергетичний
потенціал організму.

ЛЕВ
Мобілізуйте свої інтелектуальні здібності.
Уміння скористатися новими відомостями у
відповідний момент � найкоротша дорога до
успіху в першій половині місяця. Контролюйте
свій емоційний стан. Не забувайте про свій
природний оптимізм. Гороскоп здоров'я Лева
рекомендує урізноманітнити ваш раціон про�
дуктами, що містять багато кальцію.

ДІВА
Через нестабільний емоційний стан ви може�
те різко реагувати на проблеми, що
виникають. Спробуйте приборкати свої емоції
та уникати стресів. Інакше ви можете отрима�
ти загострення хронічних захворювань. Не на�
магайтеся подолати матеріальні труднощі за
допомогою азартних ігор або сумнівних фі�
нансових операцій.

ТЕРЕЗИ
У серпні буде багато турбот і багато робо�
ти. Оскільки всі проблеми відразу не вдас�
ться вирішити, спробуйте зосередитися на
головному. Займаючись вирішенням ко�
мерційних питань, не розголошуйте свої ці�
лі й умови домовленостей. Неприємностей
можуть завдати конкуренти.

СКОРПІОН
Ваше самопочуття і стан здоров'я значно пок�
ращаться. Але не забувайте, що ваші життєві
сили не безмежні, тому ними розпоряджати�
ся треба з розумом. Ліричний настрій надих�
не на незабутнє спілкування зі своєю другою
половинкою. З'явиться відмінна можливість
відродити колишні стосунки.

СТРІЛЕЦЬ
Можете сміливо очікувати солідних грошових
надходжень: підвищення окладу, значної пре�
мії, великого виграшу. Також вдале розташу�
вання зірок супроводжуватиме вашу любов
майже весь місяць. Уникайте командного то�
ну. Тримайтеся достойно. 

КОЗЕРІГ
У всіх сферах життя вас чекають зміни на кра�
ще. Ваше завдання повною мірою скориста�
тися цим. Зірки також будуть прихильні і в
амурних справах. Ви отримаєте масу яскра�
вих вражень і зможете, якщо внутрішньо гото�
ві до цього, створити міцний сімейний союз.

ВОДОЛІЙ
Водолій здатний здивувати оточуючих своєю
неординарною поведінкою в різних життєвих
ситуаціях, які будуть виникати на його шляху.
Ті Водолії, чия робота пов'язана з мистецтвом
і творчістю, перевершать себе. Затишшя на
любовному фронті зміниться справжнім ура�
ганом пристрасті.

РИБИ
Саме час будувати плани на майбутнє і ство�
рювати нові проекти. Якщо ви хочете вдалих
змін, не сидіть, склавши руки � під лежачий ка�
мінь вода не тече. А ще � більше позитивних
емоцій. Та не забудьте про зміцнення серце�
во�судинної системи.

ГОРОСКОП
4 серпня � 17 серпня 

11112222

3 серпня, а також 4 та 5 � найкращий час
для поливу всіх рослин та збору грибів. 6 та
7 серпня варто присвятити профілактичним
заходам в саду та на городі. А також ці дні
стануть чудовим часом для вирізання по�
рослі. З 8 по 10 серпня добре саджати та
пересаджувати дерева та будь�які рослини.
Найкращі дні для консервування як фруктів,
так і овочів. Збирання насіння, грибів та
прибирання картоплі � також найкраще за�
няття на цей період. 11, 12 та ранок 13 сер�
пня � найкращий час для збору лікарських
трав. Обід 13, 14 та 15 серпня чудові дня для
поливу, підкормки рослин, збирання грибів.

15, 16, 17 та 18
серпня � безплід�
ні дні. Не варто ні�
чого саджати та
сіяти. Варто зай�
н я т и с я о б р і з �
анням дерев.

Маленький Анд%
рійко, як усі хлопча%
ки, дуже любить
машинки, мотоцик%
ли, літачки та все,
що гуде й видає по%
дібні звуки. Щасли%
ву посмішку у нього
викликають новий
одяг та нові іграш%
ки, тому батьки час%
то дарують їх йому,
а собі радість % ба%
чити щасливе ус%
міхнене маля. А ще
Андрійко залюбки
будь%якої погоди
ходить на прогулян%
ку. Влітку йому до вподоби купатися та гратися у теплому пісочку і …
цілуватися!   

* * *
Нагадуємо, світлини малюків можна надсилати на електронну пош%

ту редакції: boyarka%inform@ukr.net
Поділіться усмішками ваших малюків з усім містом.

ДИТЯЧІ
УСМІШКИ

Фотоконкурс

Погода

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
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ
НА ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ

Робота у Київській області 
З\П договірна.

099%492%03%00,
097%868%45%05

РЕМОНТ 
ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
• Пральні 

машини
• Аудіо-,  

відеотехніка
•  Мікрохвильові печі
• Пилососи
•  Кондиціонери      
• Дрібна побутова

техніка
• Холодильники 

Боярка, 
вул. Білогородська, 13 В

Тел.: (098) 38%70%825, 
(063) 75%88%247

На автомийку 
потрібні 

мийники 
автомобілів

Тел. 067-132-88-22

з питань

будівництва 

та введення в

експлуатацію

самовільного та
нового будівництва 

перепланувань
та реконструкцій

с. Софіївська
Борщагівка,

вул. Київська, буд. 24
5 поверх, кімната № 507 

066 77 44 274 
044 332 80 73
098 98 20 632

Ліцензія АД030614, видана інспекцією ДАБК у м. Києві 29.02. 2012 р.


